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ا813مصلى كار.............................................................................................................. 
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II.  -  إعالنات قضائية

 ..................................................................................... ا817املحكمة التجارية الرباط

8175املحكمة التجارية بمراكش................................................................................... 

8176املحكمة التجارية بأكادور...................................................................................... 

8176املحكمة االبتدائ2ة  ببرش2د.................................................................................. 

 .................................................................................... 8176املحكمة االبتدائ2ة بتمارة

8177املحكمة االبتدائ2ة بقلعة السراغنة.................................................................... 

8177 املحكمة االبتدائ2ةبزاك2رة.................................................................................

8177املحكمة االبتدائ2ة بس2دي سل2مان.................................................................... 

8177املحكمة االبتدائ2ة بالص2يرة.............................................................................

8177املحكمة االبتدائ2ة بسطات..................................................................................

8178املحكمة االبتدائ2ة با تدودة................................................................................

 ................................................................................... 8178محكمة اإلستئناف  بفاس

 ...................................................................................... 8178محكمة االستئناف بتازة

8179املحكمة االبتدائ2ة بتازة....................................................................................... 

 ..................................................................................... 8179املحكمة التجارية ب2جدة

 III.  -  إعالنات إدارية

8180 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع................................................................................

ا819 كالة ا ح2ض املائي لسب2.....................................................................................

8197أرش2ف املغرب.......................................................................................................

8202صند ق اإلوداع  التدبير......................................................................................

8210ال2كالة املغرب2ة لألمن  السالمة في املتالين الن2 ي  اإلشعاعي...........................

8213ال2كالة ا حضرية لتط2ان.......................................................................................

8218املكتب ا ته2ي لالستثمار الفالحي لتادلة.............................................................

 معهد األمير س2دي محمد للتقن2ين املتخصصين في التدبير  التس2يق الفالحي

8229 باملحمدوة...............................................................................................

8233ال2كالة ا حضرية ل2جدة........................................................................................

8237الصند ق املغربي للتقاعد....................................................................................

1ا82شركة العمران جهة الشرق.....................................................................................

5ا82 كالة التنم2ة الفالح2ة..........................................................................................

8251ال2كالة ا ته2ية لتنف2ذ املشاريع  تهة فاس - مكناس.........................................

8256ال2كالة ال2طن2ة للنه2ض باملقا لة الصغرى  املت2سطة.........................................

8261شركة العمران جامنص2رت...................................................................................

8265املعهد ال2طني للبحث في الص2د البحري.............................................................

8269صند ق جم2يل الطرق...........................................................................................

إعالن عن  ضع  نشر مشر ع مرس2م يعلن أنه من املنفعة العامة جز يد مدونة 

أكادور باملاء الشر ب، انطالقا من قناة الري امان س2س، ا تماعة 

التراب2ة امسكر ض عمالة أكادور - إدا جنان  جنزع بم2جبه ملك2ة القطع 

8273األرض2ة الالزمة لهذا الغرض...................................................................

إعالن عن  ضع  نشر مشر ع مرس2م يعلن أنه من املنفعة العامة جق2ية جز يد 

جهة س2س ماسة باملاء الشر ب انطالقا من محطة جحل2ة م2اه البحر 

- خط كهربائي جحت أر�سي -  ا تماعة التراب2ة انشادن إقل2م اشت2كة 

8275آوت باها  جنزع بم2جبه ملك2ة القطع األرض2ة الالزمة لهذا الغرض......

إعالن عن إوداع  نشر مشر ع مرس2م يعلن أنه من املنفعة العامة ج2س2ع 

حذف املمر رقم 6057  بناء قنطرة عند ن.ك 162.216 من ا خط 

الب2ضاء  مراكش بجماعة أ الد حس2ن  الدار  بين  الرابط  ا حدودي 

8277ا حمري بإقل2م الرحامنة.......................................................................

إعالن عن إوداع  نشر مشر ع مرس2م معدل لإلعالن عن إوداع  نشر مشر ع 

ن2فمبر  فاجح  بتاريخ  79ا5  الرسم2ة عدد  با تريدة  الصادر  املرس2م 

2017 باإلعالن أن  املنفعة العامة جق�سي بإنجاز مشر ع حذف معبر 

السكة رقم 6026  بناء قنطرة عند ن.ك 83.979 من ا خط ا حدودي 

8279الرابط بين سطات  مراكش بجماعة ا ح2ازة بإقل2م سطات................

إعالن عن إوداع  نشر مشر ع مرس2م معدل لإلعالن عن إوداع  نشر مشر ع 

املرس2م الصادر با تريدة الرسم2ة عدد 5512 بتاريخ 20 و2ن22 2018 

باإلعالن أن املنفعة العامة جق�سي بنزع ملك2ة العقارات الالزمة للق2ام 

بأشغال حذف املمر رقم 8ا60  بناء قنطرة عند ن.ك 2.620ا1 من 

ا خط ا حدودي الرابط بين سطات  مراكش بجماعة صخ2ر الرحامنة 

8282بإقل2م الرحامنة.......................................................................................

استدراك تعدول  قع في نشر إعالن عن  ضع  نشر مشر ع مرس2م الصادر 

القان2ن2ة  القضائ2ة  اإلدارية  اإلعالنات  نشرة  الرسم2ة  با تريدة 

عدد 0ا55 بتاريخ 2 وناور 2019 يعلن أنه من املنفعة العامة إنجاز مشر ع 

حذف املمر رقم 9ا60  بناء قنطرة عند النقطة الك2ل2متروة 5ا0.اا1 

من ا خط ا حدودي الرابط بين سطات  مراكش بجماعة الصخ2ر 

عمالة إقل2م الرحامنة  جنزع بم2جبه ملك2ة القطع األرض2ة الالزمة لهذا 

ا828الغرض....................................................................................................
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استدراك تعدولي ملشر ع املرس2م املنش2ر نصه في ا تريدة الرسم2ة عدد 5523 

بتاريخ 5 سبتمبر 2018 ا خاصة باإلعالنات القان2ن2ة  القضائ2ة  املعلن 

الشر ب  باملاء  مراكش  مدونة  جز يد  جق2ية  العامة  املنفعة  من  أنه 

8285انطالقا من سد املسيرة )جماعة  احة س2دي ابراه2م).......................

استدراك تعدولي ملشر ع مرس2م املعلن أن من املنفعة العامة جز يد الد ا ير 

التابعة  تماعة عين ب2ضاء باملاء الشر ب ا تماعة التراب2ة عين ب2ضاء 

)عمالة إقل2م  زان) املنش2رة با تريدة الرسم2ة عدد 5616 الصادر 

8286بتاريخ 17 و2ن22 2020..............................................................................

إعالن بإوداع  نشر مشر ع مقرر التخلي عن القطع األرض2ة الالزمة لته2ئة 

الناض2ر غرب املت2سط  ا حرة  املنطقة الصناع2ة ملشر ع  املنطقة 

8287)إقل2م الناض2ر)...................................................................................

جز يد  العامة  املنفعة  أنه من  يعلن  إعالن عن  ضع  نشر مشر ع مرس2م 

القطع  ملك2ة  بم2جبه  للشرب  جنزع  الصا ح  باملاء  جازغين  جماعة 

8311األرض2ة الالزمة لهذا الغرض..................................................................

استدراك تعدولي ملشر ع مرس2م منش2ر با تريدة الرسم2ة عدد 5327 بتاريخ 

العامة جق2ية جز يد خزان  ا201  املعلن أنه من املنفعة  3 ديسمبر 

 أ الد ب2غادي باملاء الشر ب انطالقا من القناة املائ2ة لب2جنيبة باملاء

8313الشر ب.....................................................................................................

العقارات  ملك2ة  عن  بالتخلي  وق�سي  االقتصاد  املال2ة  ل2زير  قرار  مشر ع 

الالزمة إلحداث الثان2ية اإلعداداوة األندلس بحي األندلس عمالة  جدة 

ا831أنجاد........................................................................................................

استدراك تعدولي ملشر ع املرس2م املنش2ر نصه في ا تريدة الرسم2ة عدد 5523 

بتاريخ 5 سبتمبر 2018 ا خاصة باإلعالنات القان2ن2ة  القضائ2ة  املعلن 

الشر ب  باملاء  مراكش  مدونة  جز يد  جق2ية  العامة  املنفعة  من  أنه 

8319انطالقا من سد املسيرة )جماعة  احة س2دي ابراه2م).......................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

ولتزم املعلن2ن في م2دان اإلشهار القان2ني إثبات ه2يتهم  السلطات املسندة إليهم.
 ال جتحمل اإلدارة أوة مسؤ ل2ة ف2ما وتعلق بمضم2ن اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
دو2ان األستااة هدى بنعبد هللا

م2ثقة
35، شارع 2 مارس، الدار الب2ضاء

الهاجف : 022.29.73.53
الفاكس : 66.ا022.29.7

شركة بناني للبناء الفني
شركة محد دة املسؤ ل2ة

اات الشريك ال2ح2د
رقم الستل التجاري : 186279

التع2ين ا تبائي : ا250139
الضريبة املهن2ة رقم : 51326اا3

بمقت�سى القرار ا تماعي لشركاء 
الشركة املسماة «بناني للبناء الفني»  
اات  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 
وناور   27 بتاريخ  ال2ح2د  الشريك 

2020، جم جقرير ما ولي :
عبد  بناني  الس2د  جب2ين  فاة 

الرزاق.
100 حصة اجتماع2ة التي  ج2زيع 
الرزاق  عبد  الس2د  ملك  في  كانت 

بناني على  رثة هذا األخير.
100 حصة اجتماع2ة بين  تعدول 
املال  لرأس  املقابل  ال2رثة  ج2زيع 

االجتماعي.
الشركة  إدارة  بخل2  االعتراف 

 تع2ين مسير جدود   ح2د.
النظام  ص2اغة  إعادة  قرار 
النظام  للشركة  اعتماد  األسا�سي 
األسا�سي للشركة املحد دة املسؤ ل2ة 
اات الشريك ال2ح2د للقان2ن العام.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ا2  بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 8ا7371.
مستخلص للنشر

األستااة هدى بنعبد هللا
م2ثقة

1 P

KSO
SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
املؤرخ  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 
 ،2020 و2ن22  ا  و2م  بالدار الب2ضاء 
،2020 و2ن22   8 بتاريخ   مستل 
س.ت رقم 2ا188 جم جأسيس شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة من مساهم 

 ح2د، خصائصها، كما ولي :
.KSO SARL : االسم

الغرض : تهدف الشركة إلى :
جم2ع  في  العقارية  التنم2ة 

أشكالها،  على األخص :
جم2ع  إوجار،  ب2ع،  شراء، 

املمتلكات املنق2لة  غير املنق2لة.
شراء األرا�سي العارية أ  املبن2ة.

إنجاز األعمال املتعلقة بالتجزئات 
املباني،  تشي2د  ا خدمات،   جقدوم 

ب2ع األرا�سي إوقاف أ  عدم إوقاف.
العقارية  املعامالت  جم2ع  إنجاز 

 غير العقارية.
م2اد  االستغالل،  الشراء  ب2ع 

البناء،  األجهزة املتعلقة بالبناء.
االستيراد  التصدور.

عمل2ات  جم2ع  أعم   بشكل 
العقارية  غير العقارية التي قد جتصل 
بامل2ض2ع  مباشرة  غير  أ   مباشرة 

املشار إل2ه أعاله.
ججزئة  الب2ضاء،  الدار   : املقر 
إقامة  جاه2د  ابن  زنقة  البير ني 

كاردون2ا ب2رك2ن.
املدة : 99 عاما.

 100.000 في  حدد   : رأسمالها 
سهم   1000 إلى  مقسمة  درهم  هي 
100 درهم لكل سهم، جم2عا  بق2مة 
اكتتبت نقدا  محررة،  ينقسم رأس 

املال املدف2ع بالطريقة التال2ة :

الس2د عادل التازي : 00ا حصة.
الس2دة ل2نة التازي : 150 حصة.

سارة التازي : 150 حصة.
كنزة التازي : 150 حصة.

 150  : بلمين  الزهراء  فاطمة 

حصة.

املتم2ع : 1000 حصة.

ألجل  مسيرة  الشركة   : اإلشراف 

الس2د عادل  غير محد د من طرف 

الزهراء  فاطمة  التازي  الس2دة 

بلمين.

املمارسة االجتماعي : فاجح وناور إلى 

31 ديسمبر.

قد جم اإلوداع القان2ني باملحكمة 

بتاريخ الب2ضاء  بالدار   التجارية 

30 و2ن22 2020 جحت رقم 9ا7376.

2 P

ART GIFT
SARL D’ASOCCIE UNIQUE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

اات الشريك ال2ح2د

بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 

  2009 ماي   21 بتاريخ  الب2ضاء 

،2009 ماي   26 بتاريخ   مستل 

 OR : 2463 QCE E15A/2125

مسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس  جم 

ال2ح2د،  الشريك  اات  محد دة 

خصائصها، كما ولي :

 ART GIFT SARL  : االسم 

D’ASOCCIE UNIQUE

الغرض : 

الب2ع الشراء، االستيراد التصدور، 

الصنع، الت2زيع  بشكل عام التجارة 

في جم2ع امل2اد  اآلل2ات.

 بشكل عام، جم2ع العمل2ات من 
أي ن2ع التي لها صلة كل2ا أ  جزئ2ا، 

لتحق2ق غرض الشركة.
املدة : 99 عاما.

اا1، زنقة  : الدار الب2ضاء،  املقر 
محمد سم2حة، إقامة ج2هرة محمد 

سم2حة، الطابق 6، الرقم 35.
رأسمالها : حدد في مبلغ 100.000 
حصة   1000 درهم  هي مقسمة إلى 
بق2مة 100 درهم لكل حصة، جم2عا 
بالطريقة  نقدا  محررة،  اكتتبت 

التال2ة :
باغبان حسن  امير   الس2د 

شميراني : 1000 حصة.
مجم2عه : 1000 حصة.

قبل  من  الشركة  جدار   : التس2ير 
الس2د امير حسن باغبان شميراني.

املدة : 99 سنة.
قد جم اإلوداع القان2ني باملحكمة 
بتاريخ الب2ضاء  بالدار   التجارية 

29 ماي 2009 جحت رقم 333600.
3 P

ART GIFT
SARL AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
اات الشريك ال2ح2د

مقرها االجتماعي : الدار الب2ضاء
اا1، زنقة محمد سم2حة

إقامة ج2هرة محمد سم2حة
الطابق 6، الرقم 35

الرأسمال االجتماعي : 100.000 
درهم

RC : 201157 et IF : 01111640
حصص  ب2ع  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  اجتماع2ة 
ا201 مستل بالدار  فاجح أغسطس 
ا201   أغسطس   5 بتاريخ  الب2ضاء 

.RE : 38087, OR : 3767ا
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باغبان حسن  امير  الس2د   قام 
ا حصص  جم2ع  بب2ع  شميراني 
االجتماع2ة التي ومتلكها في الشركة 
 1000 أي   ART GIFT SARL AU
درهم   100 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 
الس2د  لفائدة  ال2احدة  للحصة، 
عق2ل عبد الرح2م حسن ا حل2 بثمن 

إجمالي قدره 100.000 درهم.
في  التعدول  هذا   بم2جب 
لرأسمال  االجتماع2ة  ا حصص 

الشركة جم تغ2ير ما ولي :
رأسمال   - االجتماع2ة  ا حصص 

الشركة
الس2د عق2ل عبد الرح2م حسن 

ا حل2 1000 حصة اجتماع2ة.
املتم2ع : 1000 حصة اجتماع2ة.
وتضمن  عرفي  عقد   بم2جب 
بالدار  محرر  ال2ح2د  الشريك  قرار 
الب2ضاء بتاريخ فاجح أغسطس ا201 
ا201 أغسطس   5 بتاريخ   مستل 

 RE : 38086/2014, OR
 : 37672/2014, QCE :
جقرير جم  قد   152051115ا201 

ما ولي :
املصادقة على عقد ب2ع ا حصص 

االجتماع2ة املذك2ر أعاله.
استقالة الس2د امير حسن باغبان 
شميراني من  ظ2فته كمسير للشركة.
تسم2ة الس2د امير حسن باغبان 

شميراني كمسير  ح2د للشركة.
 قد جم اإلوداع القان2ني باملحكمة 
بتاريخ الب2ضاء  بالدار   التجارية 
رقم  جحت  ا201  أغسطس   11

06ا555.
4 P

ART GIFT
SARL AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 الشريك ال2ح2د

مقرها االجتماعي : الدار الب2ضاء
اا1، زنقة محمد سم2حة

إقامة ج2هرة محمد سم2حة
الطابق 6، الرقم 35

الرأسمال االجتماعي : 100.000 
درهم

RC : 201157 et IF : 01111640

حصص  ب2ع  عقد  بم2جب 
األستااة  بدو2ان  م2ثق  اجتماع2ة 
م2ن2ة بنمل2ح الطايع بالدار الب2ضاء 
مستل   2017 أغسطس   23 بتاريخ 
 بالدار الب2ضاء بتاريخ ا سبتمبر 2017

 RE : 35298/2017, OR  
 : 34753/2017 Oce :

.2017396851115
الرح2م  عبد  عق2ل  الس2د  قام 
ا حصص  جم2ع  بب2ع  ا حل2  حسن 
االجتماع2ة التي ومتلكها في الشركة 
 1000 أي   ART GIFT SARL AU
درهم   100 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 
الس2دة  لفائدة  ال2احدة  للحصة، 
قدره  إجمالي  بثمن  مهري  ن2ارى 

100.000 درهم.
في  التعدول  هذا   بم2جب 
لرأسمال  االجتماع2ة  ا حصص 

الشركة جم تغ2ير ما ولي :
رأسمال   - االجتماع2ة  ا حصص 

الشركة
 1.000 مهري  ن2ارى  الس2دة 

درهم.
املتم2ع : 1000 حصة اجتماع2ة.
بدو2ان  م2ثق  عقد   بم2جب 
األستااة م2ن2ة بنمل2ح الطايع وتضمن 
بالدار  محرر  ال2ح2د  الشريك  قرار 
 2017 أغسطس   23 بتاريخ  الب2ضاء 
2017 سبتمبر  ا  بتاريخ   مستل 

 RE : 35300/2017, OR
 : 34734/2017, QCE :
جقرير جم  قد   2017396861115 

ما ولي :
املصادقة على عقد ب2ع ا حصص 

االجتماع2ة املذك2ر أعاله.
عق2ل  الس2د  استقالة 
عبد الرح2م حسن ا حل2 من  ظ2فته 

كمسير للشركة.
تسم2ة الس2د امير حسن باغبان 

شميراني كمسير  ح2د للشركة.
للشركة  الغرض االجتماعي  تغ2ير 
األمالك  جم2ع  كراء  أصبح  الذي 

العقارية  غير العقارية.
األسا�سي  النظام  ص2اغة  إعادة 

للشركة.

 قد جم اإلوداع القان2ني باملحكمة 

بتاريخ الب2ضاء  بالدار   التجارية 

رقم  جحت   2017 سبتمبر   12

3886ا6.

5 P

CREAWAY
SARL

كريا اي ش.م.م

أ ال : بمقت�سى املحضر االستثنائي 

املنعقد بتمارة بتاريخ 19 و2ن22 2020 

 CREAWAY لشركة كريا اي ش.م.م 

الكائن مقرها شارع الدكت2ر   ،SARL

ال2فاق  حي  ا خط2ب  الكريم  عبد 

1316، الطابق األ ل شقة 2 جمارة.

استقالة الس2د جبران محمد من 

تس2ير الشركة.

تع2ين الس2د بلحاجي خالد مسير 

 ح2د للشركة ملدة غير محددة.

القان2ني  اإلوداع  جم  لقد   : ثان2ا 

بتاريخ بتمارة  االبتدائ2ة   باملحكمة 

96ا3،  رقم  جحت   2020 و2ل22   3

ستل ججاري رقم 127831.

6 P

SOCIETE SAFIZAR
SARL

Au capital de 90.000 dhs

 Rabat, N° 117 Bis Rue Frhat

Hchad, KEBIBAT

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2020 مارس   6 بتاريخ  الرباط 

املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس  جم 

املحد دة اات امل2اصفات التال2ة :

 SOCIETE SAFIZAR  : التسم2ة 

SARL

الهدف االجتماعي :

أشغال البناء  األعمال املختلفة.

استيراد  جصدور.

ا خبرة  الدراسات،  أعمال 

دراسات   االستشارات  جم2ع 

املتعلقة  األعمال  املشاريع  جم2ع 

بالبناء.

التجدود  الص2انة،  التشي2د، 

للمباني، التخط2ط، الطاقة املتجددة 

 االستشارة التقن2ة للهندسة املدن2ة 

أ  اات االرجباط.

املال2ة  املعامالت  جم2ع   عم2ما 

 التجارية  الصناع2ة  األ راق املال2ة 

استيراد جصدور،  شراء،   العقارات، 

ج2زيع  ججاري،  جمث2ل  عامة،  ججارة 

مختلفة  املرجبطة  بناء  آالت  م2اد 

بشكل مباشر أ  غير مباشر بتحق2ق 

النشاط األسا�سي للشركة  التي جك2ن 

جحق2قها  جط2يرها،  كذلك  لصا ح 

مباشرة  غير  أ   مباشرة  مشاركة  أي 

التي ومكن ربطها،  في جم2ع الشركاء 

أ   مماثلة  ألغراض  الشركة  بعنصر 

اات الصلة.

درهم   90.000  : رأسمال الشركة 

فئة  من  حصة   900 إلى  مقسمة 

درهم للحصة ال2احدة م2زعة  100 

كالتالي :

الصافي محمد : 700 حصة.

كريم و2سف : 200 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.

شارع  مكرر،   117 رقم   : املقر 

فرحات حشاد، قبيبات، الرباط.

التس2ير : الصافي محمد.

 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

5ا1اا1.

اإلوداع القان2ني قد جم   : اإلوداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة   ضعه 

رقم  جحت   2020 و2ن22   15 بتاريخ 

الستل التجاري 5ا1اا1.

7 P
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 VITRONIC MAROC,
 BRANCH OFFICE OF

VITRONIC Dr - Ing
فرع

املقر االجتماعي : لي ك2لين دار ب2عزة
عمارة ه رقم 3، الطابق 1

طريق أزم2ر كم 20، دار ب2عزة
الدار الب2ضاء

 VITRONIC قرار شركة  بم2جب 
 MAROC, BRANCH OFFICE
بتاريخ   OF VITRONIC Dr - Ing
اات  شركة  2020،  هي  وناور   23
مسؤ ل2ة محد دة بم2جب القان2ن 
لدى  ب  بالقسم  مستلة  األملاني، 
جحت  لفيسبادن  التجاري  الستل 
مقرها  الكائن  HRB6119ن  رقم 
هاسنكارطستراس   : ب  االجتماعي 
ا1، 65189 فيسبادن - أملان2ا، جقرر 

جأسيس فرع ا  ا خصائص التال2ة :
 VITRONIC MAROC, : التسم2ة
 BRANCH OFFICE OF VITRONIC

Dr - Ing
الشكل : فرع.

املقر : لي ك2لين دار ب2عزة، عمارة 
ه رقم 3، الطابق 1، طريق أزم2ر كم 

20، دار ب2عزة، الدار الب2ضاء.
جط2ير  إنتاج  ج2زيع   : الغرض 
أجهزة لالعتراف بالص2ر من أي ن2ع، 
أ   أ ج2ماج2ك2ا  الكتابة،  بما في الك 
الك،  غير  أ   الكمب22جر  بمساعدة 
الكمب22جر  برامج  كتابة  الك  في  بما 

الالزمة.
املمثلين القان2ن2ين :

الس2د م2الي و2سف ا حنصالي، 
 29 م2ال2د  من  ا تنس2ة،  أملاني 
ا حامل  ت2از   ،1978 أغسطس 

السفر رقم GCاKNOCاC ؛  
أملاني  بيرنر،  ماج2اس  الس2د 
ماي   8 م2ال2د  من  ا تنس2ة، 
رقم  السفر  ا حامل  ت2از   ،1965

.C5RKTPNTN
الستل  في  الفرع  تست2ل  جم 
الرقم  جحت  الب2ضاء  للدار  التجاري 

63517ا.
لإلوداع  النشر
املمثلين القان2ن2ين

8 P

 ENTREPRISE DRISS

 OURRAOUI DE

CONSTRUCTION
EDOC SARL AU

Au Capital de 6.500.000 Dhs

BD DERFOUFI N° 187

1ER ETAGE APPT N°2 OUJDA

 IF : 5301332, RC : 17109

OUJDA 1

تعدول
تغ2ير املقر االجتماعي

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

لشركة EDOC املنعقد و2م ا2 وناور 
قرر ب2جدة،  الشركة  بمقر   2020 

ما ولي :

تغ2ير املقر االجتماعي للشركة من 

الطابق   2 شارع الدرف2في شقة رقم 
زنقة   10 إلى  187  جدة  رقم  األ ل 

جاف2غالت الطابق األ ل عمارة قج22 

 جدة.
القان2ن  من  ا  املادة  تغ2ير 

األسا�سي.

جحدوث القان2ن األسا�سي.

للشركة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ ب2جدة  التجارية   باملحكمة 

22 و2ن22 2020 جحت رقم ا118.

9 P

NAJIB VISITE TECHNIQUE
SARL

Au Capital de 100.000 Dhs

 Siège social  : 57 LOT

LAVERDURE RTE ABM

N° IF : 24972448

 N° RC : 31727

حل الشركة
غير  العام  ا تمع  قرار  بمقت�سى 

فبراور   10 بتاريخ  املنعقد  العادي 

ب2جدة،  الشركة  بمقر   2020

 NAJIB VISITE شركة  شركاء  قرر 

TECHNIQUE ش.م.م ما ولي :

فبراور   10 بتاريخ  الشركة  حل 

.2020

الس2د  للشركة  مصفي  تع2ين 

ابراه2م نج2ب.

للشركة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ ب2جدة  االبتدائ2ة   باملحكمة 

10فبراور 2020 جحت رقم 816.

10 P

SOCIETE YOURO CALL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL 100.000

DHS

 Siège Social : Oujda, 2ème étage

App N°3 et N°4 Lot Qods

N°49 Route Sidi Yahya

RC : 31055 N° IF : 20782993

 N° ICE : 001893432000022

تعدول
جف2يت حصص اجتماع2ة

غير  العام  ا تمع  قرار  بمقت�سى 

العادي املنعقد بتاريخ 3 وناور 2020 

شركاء  قرر  ب2جدة،  الشركة  بمقر 

ش.م.م  YOURO CALL  شركة 

ما ولي :

للحصص  النهائي  التف2يت 

االجتماع2ة التي وملكها :

Charles Joseph Marie- الس2د 

جتمثل  Thérèse DEKKERS  التي 

 Kristoff الس2د  إلى  حصة   500 في 

.PASCAL DE LAETER

الس2د  مسير  ح2د  ه2  تع2ين 

.Kristoff PASCAL DE LAETER

تغ2ير الشكل القان2ني للشركة من 

شركة محد دة املسؤ ل2ة إلى شركة 

شريك  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

 ح2د.

جحدوث القان2ن األسا�سي.

للشركة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ ب2جدة  االبتدائ2ة   باملحكمة 

22 و2ن22 2020 جحت رقم 1185.

11 P

SOCIETE SALAM MARKET

SARL AU

شركة محد دة املسؤ ل2ة

لشريك  ح2د

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

11 و2ن22 2020 حررت ق2انين شركة 

لشريك  ح2د  املسؤ ل2ة  محد دة 

خصائصها كالتالي :

SALAM MARKET االسم : شركة

بائع امل2اد  مركز ججاري،   : الهدف 

 األغذوة العامة.

املقر االجتماعي : شارع 232 رقم 1 

حي السالم ا ترف انزكان.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

لل2احدة جكتب بكاملها  جحدد  تسند 

ا حرتي  الس2د  ال2ح2د  املؤسس  إلى 

هشام.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وناور  جنتهي 

سنة ماعدا السنة املال2ة األ لى التي 

إلى غاوة  التأسيس  جاريخ  جبتدئ من 

31 ديسمبر.

الشركة  بتس2ير  وق2م   : التس2ير 

ا حرتي  الس2د  محد دة  غير   ملدة 

هشام.

لتك2ين   %5 وتم اقتطاع   : األرباح 

عل2ه  املنص2ص  االحت2اطي  الرص2د 

وخصص  أ   و2زع  قان2ن2ا  الصافي 

جدود  من  مرحل  مبلغ  أ   احت2اطا 

برمته أ  جزئ2ا.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القان2ني 

االبتدائ2ة بانزكان بتاريخ فاجح و2ل22 

2020 جحت رقم 777.
للخالصة  التذكير

12 P
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 Q & A HOLDING شركة
COMPANY

محد دة املسؤ ل2ة
التأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2020 حررت ق2انين شركة  و2ن22   2
خصائصها  املسؤ ل2ة  محد دة 

كالتالي :
 Q & A HOLDING  : االسم 

COMPANY
تس2ير الشركات املزا لة   : الهدف 
حل2يات،  متجر  املخبزة،   : ألهداف 

املطاعم.
مكتب  عند   : االجتماعي  املقر 
السعدي  الش2خ  شارع  انجك2فسك 
ا  الطابق  مرحبا  عمارة  فبراور   29

جالب2رجت - أكادور.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

لل2احدة م2زعة على الشركاء :
 500 ابعق2ل  سعدوة  الس2دة 

حصة بمبلغ 50.000 درهم.
الس2د حسين بن مسفر بن محمد 
القحطاني 500 حصة بمبلغ 50.000 

درهم.
فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وناور  جنتهي 
سنة ما عدا السنة األ لى جبتدئ التي 
إلى غاوة  التأسيس  جاريخ  جبتدئ من 

31 ديسمبر.
الشركة  بتس2ير  وق2م   : التس2ير 
ابعق2ل  للس2دة  محد دة  غير   ملدة 
مسفر بن  حسين   سعدوة  الس2د 

بن محمد القحطاني.
الت2ق2ع  حق  اسناد   : اإلمضاء 
سعدوة  الس2د  ابعق2ل  للس2دة 
محمد  بن  مسفر  بن  حسين 

القحطاني.
لتك2ين   %5 وتم اقتطاع   : األرباح 
عل2ه  املنص2ص  االحت2اطي  الرص2د 
وخصص  أ   و2زع  قان2ن2ا  الصافي 
جدود  من  مرحل  مبلغ  أ   احت2اطا 

برمته أ  جزئ2ا.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القان2ني 
و2ن22   30 بتاريخ  بأكادور  التجارية 

2020 جحت رقم 90637.
للخالصة  التذكير

12 P

 FIDUCIAIRE ROCHDI - FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28 81 96 40

FAX : 05 28 81 96 41

STE MATUS

SARL 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

تعدول
بمقت�سى عقد عرفي للتمع العام 

الشركة  في  للمساهمين  العادي  غير 

في  املؤرخ  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 

16 وناور 2018 قرر ما ولي :

جح2يل املقر االجتماعي للشركة :

للشركة  االجتماعي  املقر  جح2يل 

الثاني  ا حسن  شارع   : مقرها  من 

املقر  إلى  باها  اوت  اشت2كة  ب22كرى 

1 د ار جين ا حاج طريق  ا تدود رقم 

املطار  اد الصفا اشت2كة اوت باها.

جح2ين النظام األسا�سي.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القان2ني 

و2ل22   2 بتاريخ  بانزكان  االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم اإلوداع 796.

14 P

 FIDUCIAIRE ROCHDI - FIRCOFISC NEW

 SARL

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28 81 96 40

FAX : 05 28 81 96 41

STE MATUS

SARL 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

تعدول
بمقت�سى عقد عرفي للتمع العام 

الشركة  في  للمساهمين  العادي  غير 

بتاريخ املحد دة  املسؤ ل2ة   اات 

16 وناور 2018 قرر ما ولي :

جف2يت ا حصص :

جف2يت 500 حصة جم2ع حصص 

حصة)   500( طيرى  خالد  الس2د 

لفائدة الس2د عبد هللا احش2ش.

جف2يت 500 حصة جم2ع حصص 

حصة)   500( طيرى  خالد  الس2د 

لفائدة الس2د محمد الكدار.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 
1000 حصة بثمن 100 درهم لل2احد 

م2زع كالتالي :
 500 احش2ش  هللا  عبد  الس2د 

حصة 50 %.
500 حصة  الس2د محمد الكدار 

.% 50
املتم2ع : 1000 حصة.

جم   : القان2ني  الشكل  جح2يل 
للشركة  القان2ني  الشكل  جح2يل 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة  من 
اات  شركة  إلى  بشريك  ح2د 

مسؤ ل2ة محد دة.
جح2ين القان2ن األسا�سي.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القان2ني 
و2ل22   2 بتاريخ  بانزكان  االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم اإلوداع 796.
15 P

 FIDUCIAIRE ROCHDI - FIRCOFISC NEW
 SARL

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA
TEL : 05 28 81 96 40
FAX : 05 28 81 96 41

STE MATUS
SARL 

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
تعدول

بمقت�سى عقد عرفي للتمع العام 
الشركة  في  للمساهمين  العادي  غير 
بتاريخ املحد دة  املسؤ ل2ة   اات 

16 وناور 2018 قرر ما ولي :
الس2د  تع2ين   : التس2ير  تغ2ير 
احش2ش عبد هللا مسير الشركة ملدة 

غير محد دة.
جك2ن اإلمضاءات   : تغ2ير اإلمضاء 
للس2د  فقط  البنك2ة  االجتماع2ة 

احش2ش عبد هللا.
جح2ين القان2ن األسا�سي.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القان2ني 
و2ل22   2 بتاريخ  بانزكان  االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم اإلوداع 796.
16 P

HARDANE TRAVAUX شركة
ش.م.م ش. 

97، زنقة ا، س2دي راشد الصباب 
ازر 

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  جأسيس  جم   2013 وناور   31
بشريك  محد دة  مسؤ ل2ة  اات 

 ح2د بامل2اصفات التال2ة :
 HARDANE شركة   : التسم2ة 

TRAVAUX
مسؤ ل2ة  اات  شركة   : الصفة 

محد دة بشريك  ح2د.
ا،  زنقة   ،97  : االجتماعي  املقر 

س2دي راشد الصباب - ازر .
الغرض : أشغال عامة أ  البناء.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 
1000 حصة م2زعة  درهم م2زع إلى 

على الشكل التالي :
احرضان حدا ي 1000 حصة.

التس2ير : تس2ير الشركة من طرف 
الس2د احرضان حدا ي  الك ملدة 

غير محددة.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
القان2ني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بمكناس  التجارية  باملحكمة 
التجاري  الستل   2013 فبراور   21

رقن 281.
17 P

SOMADRI MAROC شركة
SARL - AU

بمقت�سى ا تمع العام غير العادي 
جقرر   2020 و2ن22   19 املنعقد بتاريخ 

ما ولي :
جف2يت كل حصص الس2د و2نس 
 100 بق2مة  حصة   300 الزهرا ي 

درهم إلى الس2د جمال البدري.
الزهرا ي  و2نس  الس2د  استقالة 
كمسير للشركة  تع2ين الس2د جمال 

البدري مسير للشركة.
أهداف الشركة :

جم2ع م2اد البناء التجارية.
الته2ئة األشغال املختلفة في البناء.

نقل البضائع.
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استئجار اآلالت  املعدات.
جحدوث القان2ن الداخلي للشركة.
رقم  جحت  القان2ني  اإلوداع  جم 
لدى   2020 و2ل22   3 بتاريخ  67ا12 

املحكمة التجارية بالدار الب2ضاء.
18 P

 CIE BAYSSIERE & FILS
IMPORT - EXPORT

SARL AU
جأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
جم  ضع   2020 مارس   9 جاريخ  في 
محد دة  لشركة  األسا�سي  القان2ن 
املسؤ ل2ة اات مؤسس  ح2د اات 

امل2اصفات التال2ة :
 CIE BAYSSIERE &  : التسم2ة 
 FILS IMPORT - EXPORT SARL

AU
شقة   8 عمارة   : االجتماعي  املقر 

رقم 7 زنقة جيسة حسان الرباط.
في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

100.000 درهم.
استيراد  جصدور   : الغرض 

)التجارة العامة).
املدة : 99 سنة.

 M. BAYSSIERE الس2د   : املسير 
 TOMER, RENE, ARIEL, YVES,

.ANDRE
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
لدى  التجاري  بالستل  القان2ني 
جحت  بالرباط  التجارية  املحكمة 

الرقم 169اا1.
19 P

استدراك خطإ  قع في ا تريدة 
الرسم2ة

BATIPRO SERVICES
SRL AU

RC 1بدال من : 37711ا
.....................................................
...........................................................

RC 1وقرأ : 3711ا
.....................................................
...........................................................

)الباقي بد ن تغ2ير).
20 P

A ISTICHARYA CONSULTING SARL

BOUZNIKA

TN CONSTRUCTION
SARL

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

جم جأسيس شركة   ،2020 فبراور   20

بامل2اصفات  املسؤ ل2ة  محد دة 

التال2ة :

 TN CONSTRUCTION : التسم2ة

SARL

املقر االجتماعي : مجم2عة التقدم 

ج ه 2-17 الطابق 2 س2دي البرن2�سي 

الدار الب2ضاء.

الهدف التجاري : 

أشغال مختلفة.

أشغال الصباغة.

أعمال الهدم.

أعمال البالط.

أشغال السباكة.

 100.000 في  محدد   : الرأسمال 

حصة  1000 إلى  مقسمة   درهم 

كما ولي :

الس2د العالم نب2ل 500 حصة.

الس2د التابع محمد 500 حصة.

املدة : 99 سنة من جاريخ جأسيسها.

نب2ل  التابع  العالم   : التس2ير 

محمد.

املحكمة   : القان2ني  اإلوداع 

ستل  الب2ضاء،  بالدار  التجارية 

ججاري رقم 59139ا.

21 P

PRIMO TRACT
ش.م.م

تغ2ير التسم2ة االجتماع2ة للشركة
تغ2ير الهدف االجتماعي

جف2يت ا حصص
جح2يل الصفة القان2ن2ة من ش.م.م

إلى ش.م.م اات شريك  ح2د
بمقت�سى املحضر املؤرخ بالرباط، 

 PRIMO في ا1 ن2فمبر 2019، لشركة
TRACT ش.م.م، رأسمالها االجتماعي

 50.000 درهم، مقرها بالرباط، حي 
س.ي.م،  املستلة   326 رقم  املنزه، 
بالستل التجاري بالرباط جحت رقم 

55ا83، صادق ا تمع العام على :
االجتماع2ة  التسم2ة  تغ2ير 
اآلن  من  أصبحت  للشركة  التي 

فصاعدا :
LAHBARI AUTO-PRO  بالتالي 
تغ2ير الفصل 3 من قان2ن التأسيس.

للشركة  االجتماعي  الهدف  تغ2ير 
املستعملة،  الس2ارات  بب2ع  شراء 
هدم  الس2ارات،  إصالح  ص2انة 
الغير  امل2اد  ا خردة  جم2ع  مركبات 
 2 مستخدمة.  بالتالي تغ2ير الفصل 

من قان2ن التأسيس.
كان  التي  حصة   250 جف2يت 
في  علي  الت2ن�سي  الس2د  ومتلكها 
الس2د  لفائدة  الشركة  رأسمال 
غير  الك،  إثر  علي  على   حباري 
الفصلين 6  7 من النظام التأسي�سي.
قرر  علي  الس2د  حباري  أن  بما 
لرأسمال  ال2ح2د  املالك  البقاء 
تس2ية  قرار  اجخذ  فإنه  الشركة، 
للمتطلبات  القان2ن2ة  فقا   ضع2تها 
القان2ن2ة  النظام2ة  الك بتح2يلها 
إلى  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة  من 
اات  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

شريك  ح2د.
جم اإلوداع القان2ني بكتابة ضبط 
و2م بالرباط  التجارية   املحكمة 
13 وناور 2020 جحت رقم ا10390.

لإلشارة  النشر

املسير : الس2د  حباري علي

22 P

مكتب املستشار
37، زنقة جبل جازكا، رقم 1، أكدال، الرباط

الهاجف : 05.37.77.50.71

almoustachar1@gmail. : البرود اإللكتر ني

com

صلون كبطال
SLOANE CAPITAL

تغ2يرات القان2ن األسا�سي للشركة
بتاريخ  استثنائي  قرار  بم2جب 
أنس  الس2د   ،2020 و2ن22  فاجح 
للشركة  ال2ح2د  الشريك  بلمام2ن، 

املسماة  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 
قدره  برأسمال  كبطال»،  «صل2ن 
10.000 درهم  مقره االجتماعي كائن 
شارع األبطال،   ،15 رقم  في الرباط، 

رقم ا، أكدال، جقرر ما ولي :
ب  بلمام2ن  أنس  الس2د  جبرع 
100  حصة اجتماع2ة التي وملكها في 
رأسمال الشركة للس2د عمر بلمام2ن 
 ،1981 ديسمبر   16 بتاريخ  املزداد 
للبطاقة  ا حامل  ا تنس2ة،  مغربي 
اA73570،  املق2م  رقم  ال2طن2ة 
22، شارع بني إودر،  رقم  في الرباط، 

الس2ي�سي.
بلمام2ن  أنس  الس2د  استقالة 
لفترة غير  من إدارة الشركة  تع2ين، 
للشركة  كمسير  ح2د  محد دة، 

الس2د عمر بلمام2ن.
اعتماد قان2ن أسا�سي جدود.

 قد جم اإلوداع القان2ني للمحكمة 
التجارية بالرباط جحت رقم 105263. 

بتاريخ 6 و2ل22 2020.
املسير

23 P

STE CAFE ASCCOT
SARL AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
بشريك  ح2د

مؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
جم  ضع القان2ن   2020 ماي   22 في 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 
اات  بشريك  ح2د  املحد دة 

ا خصائص التال2ة :
STE CAFE ASCCOT : التسم2ة

الهدف : مقهى.
1 ججزئة  : مرجان  املقر االجتماعي 

1 رقم إ 9ا مكناس.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
التأسيس  و2م  من  ابتداء  سنة   99
حالة ا حل املسبق  النهائي باستثناء 
التمدود املنص2ص عل2ه في هذه  أ  

الق2انين.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 100.000 في  االجتماعي  الرأسمال 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم للحصة ال2احدة.
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الس2د  الشركة  ودور   : اإلدارة 

للشركة  مسير  العزيز  عبد  الفريخ 

 شريك  ح2د.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22   2 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2020 الستل التجاري رقم 9969ا.

24 P

ETOILE PRO SERVICE
SARL

على إثر قرار ا تمع العام املنعقد 

 ETOILE و2م 10 و2ن22 2020 لشركة

اات  شركة   PRO SERVICE SARL
رأسمالها  املحد دة،  املسؤ ل2ة 

100.000 درهم،  مقرها االجتماعي : 

 ،100 إقامة رقم  ججزئة فضل هللا، 

عمارة رقم 1، طريق القن2طرة.

جصف2ة الشركة.

قاسم  ب2ي2سف  الس2د  إعالن 

كمصفي للشركة.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

بسال  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  جحت   2020 و2ن22   25 بتاريخ 

38اا3.

25 P

DUTROTECH MAROC
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

بشريك   ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 3، ججزئة البسمة
رقم 185، القن2طرة

جأسيس شركة
بالقن2طرة،  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراور   21 بتاريخ  بالقن2طرة  مستل 

األسا�سي  القان2ن  جم  ضع   ،2020

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  لشركة 

اات امل2اصفات التال2ة :

 DUTROTECH  : التسم2ة 

MAROC SARL

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

ججزئة   ،3  : االجتماعي  املقر 
البسمة، رقم 185، القن2طرة.

م2ض2ع الشركة : 

 راقة )الب2ع بالتقس2ط).

مكتبة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  لل2احدة،  درهم   100 بق2مة 

على  مكتتبة،  م2زعة  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

الس2دة أ طلحة سناء 500 حصة.

الس2د د ماني و2سف 500 حصة.

املدة : 99 سنة.

الس2دة  إلى  أسند   : التس2ير 

أ طلحة سناء.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالستل  التق22د  جم 

باملحكمة االبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 
رقم 891ا5 بتاريخ 23 و2ن22 2020.

26 P

STE TRANSPORT FLORIA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، زنقة سب2

مركز املعامالت «ال ش2ب»، مكتب 
رقم 2، الطابق ا خامس، القن2طرة

جأسيس شركة
بالقن2طرة،  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مستل بالقن2طرة، جم  ضع القان2ن 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة اات امل2اصفات التال2ة :

 STE TRANSPORT  : التسم2ة 

FLORIA SARL

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د.
15، زنقة سب2،   : املقر االجتماعي 

مكتب  ش2ب»،  «ال  املعامالت  مركز 
رقم 2، الطابق ا خامس، القن2طرة.

م2ض2ع الشركة : 

مقا لة في نقل البضائع.

غير  األمتعة  نقل  في  املقا لة 

املصح2بة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  لل2احدة،  درهم   100 بق2مة 
على  مكتتبة،  م2زعة  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 500 رحم2ن  ب2شع2ب  الس2د 

حصة.
 500 املت2د رحم2ن  الس2د عبد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

الس2د  إلى  أسند   : التس2ير 
ب2شع2ب رحم2ن، ا تنس2ة مغرب2ة، 
رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 
املت2د  عبد  BK188682،  الس2د 
ا حامل  مغرب2ة،  ا تنس2ة  رحم2ن، 

..G322836 للبطاقة ال2طن2ة رقم
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالستل  التق22د  جم 
باملحكمة االبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 

رقم 959ا5 بتاريخ 29 و2ن22 2020.
27 P

 ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
بشريك  ح2د
جأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم   2020 ماي   18 بالقن2طرة بتاريخ 
إنشاء شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 
ا خاص2ات  اات  بشريك  ح2د 

التال2ة :
 ENVIRONMENTAL  : االسم 

MANAGEMENT
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

مسؤ ل2ة محد دة بشريك  ح2د.
امل2ض2ع االجتماعي :

جصم2م ا حدائق.
املدة : 99 سنة.

زا ية شارع   16 شقة رقم   : املقر 
معم2رة  شارع م2الي عبد الرحمان 

إقامة ه2فاء A القن2طرة.

درهم   100.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة ال2احدة.

 1000 محمد  القصري  الس2د 

حصة.

الس2د  إلى  أسند   : التس2ير 

القصري محمد كمسير للشركة ملدة 

غير محد دة.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القان2ني  اإلوداع  جم 

باملحكمة االبتدائ2ة بالقن2طرة بتاريخ 

25 و2ن22 2020 جحت رقم 925ا5.

28 P

TRANS SIMO RAYAN
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها : 100.000 درهم

س.ت رقم : 53379

ملخص محضر ا تمع العام 
االستثنائي للشركة

االستثنائي  العام  ا تمع  إطار  في 

TRANS SIMO RAYAN لشركة 

محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

 2020 و2ن22   15 بتاريخ  املنعقد 

الكائنة برقم 13 زنقة 326 القن2طرة، 

باإلجماع  الشركة  مساهم2  جدا ل 

على ما ولي :

امل2افقة على ب2ع األسهم.

 500 وب2ع  الس2د محمد طنطان 

حصة لفائدة الس2د خناثة رش2د.

محمد  الس2د  املسير  استقالة 

طنطان.

تع2ين مسير جدود الس2د خناثة 

رش2د.

جحدوث الفص2ل.

م2اض2ع مختلفة.

جم اإلوداع القان2ني للشركة لدى 

االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط  كتابة 

جحت   2020 و2ن22  ا2  بالقن2طرة في 

رقم ا90ا7.

29 P
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ALFA 8 POOL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

بشريك  ح2د

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، زنقة سب2

مركز املعامالت «ال ش2ب»، مكتب 

رقم 2، الطابق ا خامس، القن2طرة

جأسيس شركة
بالقن2طرة،  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مستل بالقن2طرة، جم  ضع القان2ن 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

اات  بشريك  ح2د  املحد دة 

امل2اصفات التال2ة :

 ALFA 8 POOL SARL : التسم2ة

AU

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د.

15، زنقة سب2،   : املقر االجتماعي 

مكتب  ش2ب»،  «ال  املعامالت  مركز 

رقم 2، الطابق ا خامس، القن2طرة.

م2ض2ع الشركة : 

مستغل مقهى.

مطعم.

غرفة األلعاب.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  لل2احدة،  درهم   100 بق2مة 

على  مكتتبة،  م2زعة  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1000 فد ى  بلحاج  الس2دة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التس2ير : أسند إلى الس2دة بلحاج 

ا حاملة  مغرب2ة،  ا تنس2ة  فد ى، 

.D699919 للبطاقة ال2طن2ة رقم

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.

التجاري  بالستل  التق22د  جم 

باملحكمة االبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 

رقم 973ا5 بتاريخ 29 و2ن22 2020.

30 P

مكتب األستااة صفاء ب2عالم
م2ثقة بالقن2طرة

ملتقى شارع محمد دو2ري  محمد عبد 
إقامة كام2ل2ا، الطابق األ ل، مكتب رقم 3

UNO COFEE شركة
ش.م.م

جف2يت حصص شركة
حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 
ب2عالم  صفاء  األستااة  بمكتب 
ماي   13 بتاريخ  بالقن2طرة  م2ثقة 
 2020  19 و2ن22 2020 ف2ت الس2د
الس2د  لفائدة  اللط2ف شتاع  عبد 
منير البخاري مجم2ع 500 حصة التي 

ومتلكها في :
ش.م.م   UNO COFEE شركة 
مقرها  درهم   100.000 رأسمالها 
ملتقى  0ا،  بالقن2طرة،  االجتماعي 
هللا  شارع  عبد  م2الي  شارع 

االستقالل، متجر رقم 5.
مجم2ع  فإن  التف2يت  هذا   بعد 
 1000 ه2  الشركة  الذي  حصص 
منير  الس2د  اسم  في  أصبح  حصة، 
حصة،   500 بمجم2ع  البخاري 
 500 بمجم2ع  م2خلي  نب2ل   الس2د 

حصة.
العقد  نفس  بم2جب  جمت  كما 
استقالة الس2د عبد اللط2ف شتاع 
البخاري،  منير  الس2د  مكانه   عين 
البخاري  منير  الس2د  أصبح   بهذا 
 الس2د نب2ل م2خلي مسيران للشركة 

ملدة غير محد دة.
الشركة جتعهد بالت2ق2ع املشترك 
لكل من الس2د منير البخاري  الس2د 
مسيران  باعتبارهما  م2خلي  نب2ل 

للشركة.
املتعلقة  لإلجراءات  بالنسبة  أما 
الشركة  فإن  البنك2ة،  بالعمل2ات 
جتعهد بالت2ق2ع الفردي للس2د منير 

البخاري فقط.
تغ2ير  التف2يت  هذا  بم2جب  جم 
البند 6  7  15 من القان2ن األسا�سي.
بمقت�سى عقد رسمي حرر بمكتب 
م2ثقة  ب2عالم  صفاء  األستااة 
 2020 و2ن22   19 بتاريخ  بالقن2طرة 
األسا�سي  القان2ن  إعادة ص2اغة  جم 

للشركة.

بمحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 ،2020 و2ن22   29 بتاريخ  القن2طرة 

جحت رقم 969ا7.
ألجل ا خالصة  الب2ان

مكتب األستااة صفاء ب2عالم

م2ثقة بالقن2طرة

31 P

 SOCIETE BELHAJ ET

 NOURIA DE TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCE
SNC

بمقت�سى محضر ا تمع العام غير 

 SOCIETE BELHAJ لشركة  العادي 

 ET NOURIA DE TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCE - SNC بتاريخ 

جقرر  الشركة،  بمقر   2020 وناور   7

جصف2ة الشركة بصفة نهائ2ة.

إن اإلوداع القان2ني قد جم إنجازه 

باملحكمة  الضبط  مكتب  لدى 

بتاريخ بالقن2طرة،   االبتدائ2ة 

25 و2ن22 2020 جحت رقم 921ا7.

32 P

STE EL MALKI M.A 
شركة محد دة املسؤ ل2ة

اات شريك  ح2د

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : القن2طرة

رقم 76ا، ججزئة ال2فاء 5، 

الساكن2ة

جأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

القان2ن  جم  ضع   ،2020 مارس  ا 

األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

املميزات  اات  شريك  ح2د  اات 

التال2ة :

الشركة تسمى شركة   : التسم2ة 

STE EL MALKI M.A SARL AU

اات  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

شريك  ح2د.

امل2ض2ع : غرض الشركة 

نقل البضائع، نقل املستخدمين، 

جم2ع  عامة،  التجارة  بصفة 

املال2ة،  التجارية،  العمل2ات 

منق2لة  منق2لة  غير  الصناع2ة، 

مباشرة  غير  أ   مباشرة   املرجبطة 

بإمكانها  أ   أعاله  املشارة  باألغراض 

تسه2ل ج2سع  جط2ير الشركة.
املقر االجتماعي : رقم 76ا، ججزئة 

ال2فاء 5، الساكن2ة، القن2طرة.

مدة ح2اة الشركة محد دة في 99 

بالستل  جق22دها  من  ابتداء  سنة، 

التجاري.
رأس املال : حدد رأسمال الشركة 

مقسمة  درهم   100.000 مبلغ  في 

1000 حصة اجتماع2ة من فئة  على 

100 درهم في ملك2ة الشريك ال2ح2د 

الس2د عمر امللقي.

امللقي  عمر  الس2د   : التس2ير 

رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 

2176Gا5 جم جنصيبه مسير للشركة 

لفترة غير محددة.
التجاري  بالستل  التق22د  جم 

في بالقن2طرة  االبتدائ2ة   للمحكمة 

25 و2ن22 2020، جحت رقم 1ا9ا5.

33 P

RH ARCHITECH
شركة محد دة املسؤ ل2ة

اات شريك  ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : القن2طرة

مست2طنة ب 23 زنقة ان2ال بناوة 

فل2ري 11 مكتب رقم ا م2م2زا

جأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
القان2ن  جم  ضع   ،2020 و2ن22   3

األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

املميزات  اات  شريك  ح2د  اات 

التال2ة :

الشركة تسمى شركة    : التسم2ة 

RH ARCHITECH SARL AU شركة 

شريك  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

 ح2د.



7765 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

امل2ض2ع : غرض الشركة 
مهندس معماري - دوك2ر.

زنقة ادريس   ،6  : املقر االجتماعي 
 ،1 مكتب رقم  عمارة ن2فل،  االكبر، 

القن2طرة.
مدة ح2اة الشركة محد دة في 99 
بالستل  جق22دها  من  ابتداء  سنة، 

التجاري.
رأس املال : حدد رأسمال الشركة 
مقسمة  درهم   100.000 مبلغ  في 
1000 حصة اجتماع2ة من فئة  على 
100 درهم في ملك2ة الشريك ال2ح2د 

الس2د حنينة رب2ع.
رب2ع  حنينة  الس2د   : التس2ير 
رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 
مسير  جنصيبه  جم   GN168188

للشركة لفترة غير محددة.
التجاري  بالستل  التق22د  جم 
في بالقن2طرة  االبتدائ2ة   للمحكمة 
25 و2ن22 2020، جحت رقم 3ا9ا5.

34 P

RIVE AGRO 
شركة محد دة املسؤ ل2ة

اات شريك  ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : القن2طرة

مست2طنة ب ملتقى زنقة معم2رة
 شارع م2الي عبد الرحمان عمارة 

البركة س مكتب رقم 2
جأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
القان2ن  جم  ضع   ،2020 و2ن22   16
األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 
املميزات  اات  شريك  ح2د  اات 

التال2ة :
الشركة تسمى شركة     : التسم2ة 
شركة   RIVE AGRO SARL AU
شريك  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

 ح2د.
امل2ض2ع : غرض الشركة 

االستيراد  فالح2ة،  مقا لة 
جم2ع  عامة،   التصدور،  بصفة 
املال2ة،  التجارية،  العمل2ات 
منق2لة  منق2لة  غير  الصناع2ة، 

أ   أعاله  املشارة  باألغراض  مباشر 
بإمكانها تسه2ل ج2سع  جط2ير الشركة.
زنقة  ملتقى   : االجتماعي  املقر 
معم2رة  شارع م2الي عبد الرحمان، 
عمارة البركة س، مكتب رقم 2، زنقة 

ادريس االكبر، القن2طرة.
مدة ح2اة الشركة محد دة في 99 
بالستل  جق22دها  من  ابتداء  سنة، 

التجاري.
رأس املال : حدد رأسمال الشركة 
مقسمة  درهم   100.000 مبلغ  في 
1000 حصة اجتماع2ة من فئة  على 
100 درهم في ملك2ة الشريك ال2ح2د 

الس2د سع2د اوت س2م2.
اوت  سع2د  الس2د   : التس2ير 
ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل  س2م2 
جنصيبه مسير  جم   AB334746 رقم 

للشركة لفترة غير محددة.
التجاري  بالستل  التق22د  جم 
في بالقن2طرة  االبتدائ2ة   للمحكمة 

2 و2ل22 2020، جحت رقم 55033.
35 P

GODOGI
شركة محد دة املسؤ ل2ة

اات شريك  ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي بالقن2طرة، 
مست2طنة ب 23 زنقة أن2ال بناوة 
فل2ري 11 مكتب رقم ا - م2م2زا - 

القن2طرة
جأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
النظام  جم  ضع   ،2020 مارس   9
االسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 
املميزات  اات  شريك  ح2د  اات 

التال2ة :
الشركة تسمى شركة   : التسم2ة 
GODOGI SARL AU شركة محد دة 

املسؤ ل2ة اات شريك  ح2د.
في  الشركة  غرض   : امل2ض2ع 
الهندسة املعل2ماج2ة، ججار االستيراد 

 التصدور.
املقر االجتماعي : مست2طنة ب 23 
مكتب   11 فل2ري  بناوة  أن2ال  زنقة 

رقم ا م2م2زا، القن2طرة.

في محد دة  الشركة  ح2اة   مدة 
جق22دها  من  ابتداءا  سنة،   99  

بالستل التجاري.
راس املال : حدد رأس مال الشركة 
في مبلغ 100.000 درهم مقسمة على 
1000 حصة اجتماع2ة من فئة 100 
ال2ح2د  الشريك  ملك2ة  في  درهم 

الس2د عبد الكبير الهرفالي.
الكبير  عبد  الس2د   : التس2ير 
ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل  الهرفالي 
مسير  جنصيبه  جم   EE62006ا رقم 

للشركة لفترة غير محددة.
التجاري  بالستل  التق22د  جم 
في  بالقن2طرة  االبتدائ2ة  للمحكمة 

2 و2ل22 2020، جحت عدد 55029.
36 P

EKIP PROM
شركة محد دة املسؤ ل2ة اات 

شريك  ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي بالقن2طرة

مست2طنة ب ملتقى زنقة معم2رة 
 شارع م2الي عبد الرحمان عمارة 
البركة س مكتب رقم 2 القن2طرة

جأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
النظام  جم  ضع   2020 و2ن22   16
األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 
املميزات  اات  شريك  ح2د  اات 

التال2ة :
الشركة تسمى شركة   : التسم2ة 
شركة   EKIP PROM SARL AU
شريك  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

 ح2د.
امل2ض2ع : غرض الشركة مقا ل في 
البناء  بصفة عامة جم2ع العمل2ات 
التجارية، املال2ة، الصناع2ة، منق2لة 
أ   مباشرة  منق2لة  املرجبطة   غير 
بشكل غير مباشر باألغراض املشارة 
أعاله أ  بامكانها تسه2ل ج2سع  جط2ير 

الشركة.
ب  مست2طنة   : االجتماعي  املقر 
م2الي  معم2رة  شارع  زنقة  ملتقى 
عبد الرحمان عمارة البركة س مكتب 

رقم 2، القن2طرة.

مدة ح2اة الشركة محد دة في 99 

بالستل  جق22دها  من  ابتداءا  سنة 

التجاري.
راس املال : حدد رأس مال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم مقسمة على 

1000 حصة اجتماع2ة من فئة 100 

ال2ح2د  الشريك  ملك2ة  في  درهم 

الس2د سع2د اوت س2م2.

اوت  سع2د  الس2د   : التس2ير 

ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل  س2م2 
جنصيبه مسير  جم   AB334746 رقم 

للشركة لفترة غير محددة.
التجاري  بالستل  التق22د  جم 

في  بالقن2طرة  االبتدائ2ة  للمحكمة 

2 و2ل22 2020، جحت رقم 55031.

37 P

ETUDE MAITRE RACHID BIRJ

مكتب األستاا رش2د برج م2ثق با تدودة

شركة اروكارباكالسيي كافي
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

اات شريك  ح2د

بتاريخ  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 

ستل با تدودة   ،2020 فاجح و2ن22 

2020 جحت املرجع التالي  و2ن22   2 في 

باع   ،8234/2020 اإلوداع  ستل   :
القاطن  بز ي،  رض2ان  الس2د  

شارع  س  ف2ال   ،06 رقم  با تدودة 

للبطاقة  ا خضراء  ا حامل  املسيرة 

 M63202 رقم  للتعريف  ال2طن2ة 

جم2ع حصصه االجتماع2ة التي جقدر 

ب 500 حصة اجتماع2ة بق2مة 600 

درهم لل2احدة في ش ا م م ا ش   

شركة ار كارياكالسيي كافي راسمالها 

االجتماعي  مقرها  درهم،   300.000

العرب2ة،  ا تامعة  شارع  با تدودة 
التجاري  الستل  اات   ،96 رقم 
لفائدة الس2د فؤاد رزق   2297 رقم 

ججزئة   ،1 با تدودة،  القاطن  هللا، 

الرياض،  ا حامل للبطاقة ال2طن2ة 

MC125056،  جمت  رقم  للتعريف 

امل2افقة على :

ا حصص  جف2يت  على  املصادقة 

االجتماع2ة.
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بز ي  رض2ان  الس2د  استقالة 

 تع2ين الس2د فؤاد رزق هللا كمسير 

جدود ملدة غير محد دة.

جقس2م جدود لراسمال الشركة.
قان2ن  من  البن2د  بعض  تعدول 

الشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 

 ،2020 و2ن22   29 بتاريخ  با تدودة 

جحت رقم 25017.

38 P

ELHAJRI STYLE
شركة محد دة املسؤ ل2ة

اات شريك  ح2د
رقم 1/21 زنقة افكا سابقا بل2م م 
رم 300 الطابق األ ل أ الد ا ج2ه 

القن2طرة

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 

 ELHAJRI STYLE غير العادي لشركة

بتاريخ  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

في  الشركة  بمقر   2019 أبريل  فاجح 

جصف2ة الشركة بصفة سابقة أل انها.
ا حتري  املهدي  الس2د  عين 

كمصفي للشركة  حده مقر جصف2تها 

بمقرها االجتماعي املذك2ر أعاله.

جم اإلوداع القان2ني قد جم انجازه 

باملحكمة  الضبط  مكتب  لدى 

االبتدائ2ة بالقن2طرة بتاريخ ا2 أبريل 

2019، جحت رقم 63661.

39 P

AMBIANCE & CO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

بشريك  ح2د
راسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة M رقم 31 

فال فل2ري متجر رقم 2 القن2طرة

جأسيس شركة
بالقن2طرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مستل بالقن2طرة جم  ضع القان2ن 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

اات  بشريك  ح2د  املحد دة 

امل2اصفات التال2ة :

 AMBIANCE & CO  : التسم2ة 

.SARL AU

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د.
املقر االجتماعي : زنقة M رقم 31، 

فال فل2ري، متجر رقم 2، القن2طرة.

م2ض2ع الشركة :

املفر شات  أقمشة  ب2ع 

بالتقس2ط.

املقا لة في األشغال املختلفة.

مقا ل في الدوك2ر  جزيين الشقق.

صنع  ج2زيع األثاث.

عالقة  له  ما  كل  عامة   بصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  لل2احدة،  درهم   100 بق2مة 

بكاملها، مكتتبة  م2زعة على الشركاء 

كالتالي :

 1000 إدري�سي  ن2ال  الس2دة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى الس2دة ن2ال   : التس2ير 

ا حاملة  ا تنس2ة مغرب2ة،  إدري�سي، 

.G336910 للبطاقة ال2طن2ة رقم

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالستل  التق22د  جم 

باملحكمة االبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 
رقم 985ا5 بتاريخ فاجح و2ل22 2020.

40 P

EXOSDATA CONSULTING
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

ستل ججاري رقم 157اا1 بالرباط

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة بشريك  ح2د

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى 
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   5

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

باملميزات  بشريك  ح2د  املحد دة 

التال2ة :

 : للشركة  القان2ني  االسم 
 EXOSDATA CONSULTING SARL

.AU
جط2ير برمجة   : الهدف االجتماعي 
املعل2ماج2ة  النظم  في   االستشارة 
شراء  ب2ع   استيراد  جصدور، 

املعدات املعل2ماج2ة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم ب2جخر ست و2نس 1000 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.
املقر االجتماعي : رقم 30 شقة رقم 
زنقة م2الي أحمد ل2ك2لي حسان   8

الرباط.
املسير : ب2جخر ست و2نس.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 30 و2ن22 2020 جحت 

رقم 2063.
مقتطف  ب2ان

املسير

41 P

ف س أ
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها : 800.000 درهم
العن2ان : مدخل أ إقامة باب الر اح 

شقة 13 شارع م2الي و2سف 
حسان، الرباط

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
ا تمع  اجفق   2019 أكت2بر   17
العام لشركة «ف س ا» شركة اات 
رأسمالها  وقدر  محد دة  مسؤ ل2ة 
مقرها  درهم  ي2جد   800.000 ب 

االجتماعي بالعن2ان التالي :
مدخل أ إقامة باب الر اح شقة 
حسان  و2سف  م2الي  شارع   13

الرباط.
تغ2ير مقر الشركة.

من  الشركة  مقر  تغ2ير  جم  لقد 
 13 مدخل أ إقامة باب الر اح شقة 
الرباط  شارع م2الي و2سف حسان، 
 2 شارع الكاكي إقامة أ شقة   20 إلى 

حي الرياض الرباط.
الق2انين األساس2ة للشركة :

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالرباط 
جحت رقم   ،2020 بتاريخ فاجح و2ل22 

.105209
لالستشارة  التنب2ه

ص2فادوك2م

42 P

SERVICE GLOBAL G5
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة  بمساهم  احد
جبعا للعقد العرفي بتاريخ 23 و2ن22 
2020، جم  ضع ق2انين الشركة اات 

املميزات التال2ة :
 SERVICE GLOBAL  : التسم2ة 

.G5
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بمساهم  احد.
امل2ض2ع : جم2ع أعمال التنظ2ف.

جنظ2ف  ص2انة املكاجب.
 / االسطح  جنظ2ف  ججدود 
األرض2ات عن طريق التبل2ر، التخل2ل 

الصبح، التلم2ع.
ص2انة املساحات بجم2ع أن2اعها 
الزخرفة،  التط2ير،  التنظ2ف،   :

إ خ.....
)غرف  املباني  جنظ2ف  جطهير 
في  أ خ)  االنتاج  خط2ط  التبرود، 
امل2اد  )الطعام،  ا حساسة  البينات 

الك2م2ائ2ة إ خ).
جم2ع  الصناعي،  التنظ2ف 
الصناعة  بقطاع  التنظ2ف  أنشطة 

إ خ...
املقر الرئي�سي : ججزئة م2الي رش2د 

بل2ك رقم ا6، الع22ن.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
فئة 100 درهم  جملكها بالكامل نادوة 

املعز زة.
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الس2د  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

نادوة املعز زة.

بكتابة  جم   : القان2ن22  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 

رقم  جحت   2020 و2ن22   29 بتاريخ 

بالستل  تست2لها   ،2020/1105

التحل2لي عدد  الرقم  التجاري جحت 

.31909

43 P

HARHOURA GLACON
SARL AU

املقر االجتماعي : د ار الن2يفات 

غب2لة عين عت2ق جمارة

تعدول شركة
اجتماع  محضر  بم2جب 

ا تم2عة العامة غير العادوة للشركة 

 HARHOURA GLACON SARL AU

بتاريخ 5 مارس 2020، جقرر :

جح2يل املقر االجتماعي من عمارة 

أ الد   5 الشقة   2 غ2تة  إقامة   63

مطاع جمارة إلى د ار الن2يفات غب2لة 

عين عت2ق جمارة.
التجاري  بالستل  اإلوداع  جم 

باملحكمة االبتدائ2ة بتمارة جحت رقم 

7ا1288 بتاريخ 2 و2ل22 2020.

44 P

C2SS DISTRIBUTION
SARL AU

رأساملها : 100.000 درهم

املقر االجتامعي : دوار بلغيتني الحوافات

بلقصريي

طبقا لعقد خاص بتاريخ 28 فبراور 

جم جأسيس شركة اات م م   ،2020

ش  ، اات الصفات التال2ة :

اسم  جحمل  الشركة   : التسم2ة 

شركة س 2 س س ج2زيع .

الشركة تهتم ب :

ب2ع السكر بنصف ا تملة.

نقل البضائع.

بلغ2ت2ين  د ار   : االجتماعي  املقر 

ا ح2افات بلقصيري س2دي قاسم.

الراسمال : لقد حدد في 100.000 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

اجتماع2ة ثمن كل  احدة 100 درهم.

التس2ير : مخ2ل للس2د القرطا�سي 

 ل2د.

من الربح الصافي جخصم   : الربح 

5% لالحت2اطات القان2ن2ة.

اإلوداع القان2ني : لقد جم باملحكمة 

مارس   16 االبتدائ2ة ببلقصيري و2م 
140/2020رقم  رقم  جحت   ،2020

الستل التجاري 5ا2.
من أجل النسخ  الب2ان

45 P

RASELEC SIDI KACEM
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الزنقة 21 عمارة 

ال2اس ا مكتب رقم 2 س2دي قاسم

طبقا لعقد خاص بتاريخ 21 و2ن22 

جم جأسيس شركة اات م م   ،2020

ش    اات الصفات التال2ة :

اسم  جحمل  الشركة   : التسم2ة 

شركة رازيل2ك س2دي قاسم.

الشركة تهتم ب :

الكهربائ2ة  التجهيزات  اشغال 

 املائ2ة.

مفا ض.

املقر االجتماعي : الزنقة 21 عمارة 

ال2اس ا مكتب رقم 2 س2دي قاسم.

الرأسمال : لقد حدد في 100.000 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

اجتماع2ة ثمن كل  احدة 100 درهم.

الراس  للس2د  مخ2ل   : التس2ير 

عبد الرحمان.

من الربح الصافي جخصم   : الربح 

5% لالحت2اطات القان2ن2ة.

جم  لقد   : القان2ني  اإلوداع 

قاسم  بس2دي  االبتدائ2ة  باملحكمة 

رقم  جحت   ،2020 و2ن22   26 و2م 

.263/2020
رقم الستل التجاري 61ا28.

من أجل النسخ والبيان

46 P

اسيس
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

الستل التجاري بالرباط : 7ا39ا1

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

جم جأسيس شركة   ،2020 وناور   30

محد دة خصائصها  مسؤ ل2ة  اات 

كالتالي :

التسم2ة : أسيس.

1 شارع النخ2ل   : املقر االجتماعي 

حي  ا خامس  الطابق   25 رقم  شقة 

الرياض الرباط.

املدة : 99 سنة.

الهدف االجتماعي : هدف الشركة 

خارجه  أ   املغرب  داخل  س2اد 

 حسابها أ   حساب اآلخرين :

التثب2ت  الترك2ب  في  مقا لة 

الكهربائي.

هندسة الكمب22جر.
رأس املال :

مبلغ  في  الشركة  رأسمال  حدد 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

ال2احدة.

 500 احمد  العمراني  الس2د 

حصة.

الس2د قند �سي عبد ال2هاب 500 

حصة.

السادة  تع2ين  جم   : التس2ير 

قن2�سي عبد ال2هاب، العمراني احمد 

ا تابري سك2نة كمسيرون   الس2دة 

للشركة  ملدة لم وتم جحدودها.

جلتزم الشركة بالت2ق2ع   : الت2ق2ع 

املشترك غير املنفصل للمدور املشارك 

احمد  املدور  العمراني  الس2د 

املشارك الس2دة ا تابري سك2نة  /

قند �سي  الس2د  املشاركة  املدور  أ  

عبد ال2هاب  املدور املشارك الس2دة 

العق2د  سك2نة  تم2ع  ا تابري 

 املعامالت باستثناء.

ج2ق2ع شبكات الشركة.

الرهن  الرهن.

اجفاق2ة قرض.

عقد اإلوجار.

تسه2الت السحب على املكش2ف.
شركات  أ   أعمال  في  املشاركة 

أخرى.
الشراء  التبرعات من املصادر.

ب2ع أص2ل الشركة.
املصرف2ة  العمل2ات   جم2ع 

 املال2ة األخرى.
العق2د  املعامالت املذك2رة أعاله 
جلتزم الشركة بالت2ق2ع املشترك غير 
احمد  العمراني  للس2د  املنفصل 

 الس2د قند �سي عبد ال2هاب.
جم لدى كتابة   : اإلوداع القان2ني 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
التجاري  بالستل  تست2لها  جم   قد 
و2ن22   17 بتاريخ  7ا39ا1  جحت رقم 

.2020
مقتطف  ب2ان

47 P

GESU MOROCCO
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
جبعا للعقد العرفي بتاريخ 25 و2ن22 
2020، جم  ضع ق2انين الشركة اات 

املميزات التال2ة :
.GESU MOROCCO : التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
املسؤ ل2ة املحد دة.

املعدات اله2در ل2ك2ة   : امل2ض2ع 
 الكهربائ2ة  امل2كان2ك2ة.

استيراد تس2يق، ج2زيع مستلزمات 
قطع الع2ار  امل2كان2كا  أد ات تشغ2ل 

الس2ارات.... ا خ.
رقم  زنقة أكف2ل،   : املقر الرئي�سي 

08، حي خط الرملة 01 الع22ن.
الراسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
مقسمة  لل2احدة،  درهم   100 فئة 

كاآلتي :
الس2د أمين نص2بي 330 حصة.

الس2د ابراه2م الرك2 330 حصة.
0ا3  الرك2  إسماع2ل  الس2د 

حصة.
الس2د  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

أمين نص2بي.
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بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 
رقم  جحت   ،2020 و2ل22   2 بتاريخ 
2020/1182  جم تست2لها بالستل 
التحل2لي عدد  الرقم  التجاري جحت 

.31991
48 P

 INTERNATIONAL
BUSINESS CHAMBRE

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

جبعا للعقد العرفي بتاريخ 23 و2ن22 
2020، جم  ضع ق2انين الشركة اات 

املميزات التال2ة :
 INTERNATIONAL  : التسم2ة 

.BUSINESS CHAMBRE
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
ج2زيع  تس2يق   : امل2ض2ع 
طب2ة  الشبه  األد ية  املستلزمات 

 الص2دل2ة.
جصدور  تس2يق  استيراد، 
مستلزمات  الطب2ة،  شبه  املعدات 
معدات  مستلزمات  املستشف2ات، 
ا تراحة  معدات الع2ادات الطب2ة.

رقم  زنقة عبدة،   : الرئي�سي  املقر 
90، حي خط الرملة 01 الع22ن.

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
مقسمة  لل2احدة،  درهم   100 فئة 

كاآلتي :
الس2د م2الي هشام بنسا�سي 500 

حصة.
الس2د منير شخماني 500 حصة.

الس2د  طرف  من  تسير   : اإلدارة 
م2الي هشام بنسا�سي  الس2د منير 

شخماني.
بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

الضبط
بالع22ن  االبتدائ2ة  باملحكمة 
رقم  جحت   ،2020 و2ل22   2 بتاريخ 
2020/1181  جم تست2لها بالستل 
التحل2لي عدد  الرقم  التجاري جحت 

.31993
49 P

STE ALIHIYANI
SARL

CAPITAL SOCIAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

 344 BLOC D3 NR 29 HAY
ELMASSIRA - LAAYOUNE

 ،2020 و2ن22   16 بتاريخ  الع22ن 
 على إثر محضر جمع عام استثنائي 

جم اجخاا قرار بالتعدوالت التال2ة :
تغ2ير املقر االجتماعي للشركة إلى 
رقم  الفشتالي  زنقة   : التالي  العن2ان 
01 الحي ا حتري الشقة 02 الع22ن.

جف2يت حصص اجتماع2ة.
جف2يت 00ا حصة اجتماع2ة من 
بنعلي  فريد  الس2د  الشريك  طرف 
لفائدة الشريك ا تدود الس2د رش2د 

ا ح2اني، بق2مة 0.000ا درهم.
جف2يت 100 حصة اجتماع2ة من 
بنعلي  فريد  الس2د  الشريك  طرف 
الس2د  ا تدود  الشريك  لفائدة 
 10.000 بق2مة  ا ح2اني  و2سف 

درهم.
جف2يت 200 حصة اجتماع2ة من 
طرف الشريك الس2د ب2بكر ا ح2اني 
الس2د  ا تدود  الشريك  لفائدة 
 20.000 بق2مة  ا ح2اني  و2سف 
االجتماعي  الرأسمال  ل2صبح  درهم، 

للشركة كالتالي :
درهم   30.000 ا ح2اني  و2سف 
أي 300 حصة ب 100 درهم للحصة 

ال2احدة.
درهم أي   30.000 ب2بكر ا ح2اني 
للحصة  درهم   100 ب  حصة   300

ال2احدة.
رش2د ا ح2اني 0.000ا ألف درهم 
أي 100 حصة ب 00ا درهم للحصة 

ال2احدة.
لـ  درهم   100.000 مجم2عه  بما 
100 درهم  1000 حصة اجتماع2ة بـ 

للحصة.
االجتماعي  النشاط  ج2س2ع 
فالحة   : التال2ة  األنشطة  بإضافة 
 جرب2ة ماش2ة الد اجن املاعز  الغنم 

 البقري  اإلبل.....

يعهد بالتس2ير  الت2ق2ع االجتماعي 
وحمل  كما  ا ح2اني،  رش2د  للس2د 
غير  ملدة  املنفرد  االجتماعي  الت2ق2ع 

محددة.
تعدول القان2ن االسا�سي  جح2ينه 

 جحدودا البن2د.
بمكتب  جم   : القان2ني  اإلوداع 
بمصلحة  امللحق  التجاري  الستل 
االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط  كتابة 
جحت   ،2020 و2ل22   3 للع22ن بتاريخ 

عدد 2020/1197.
50 P

 ENTREPRISE GENERALE
 DE CONSTRUCTION

SAHARIENNE - EGECOS
تعدوالت قان2ن2ة

 ENTREPRISE  : التسم2ة 
 GENERALE DE CONSTRUCTION

.SAHARIENNE - EGECOS
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
شارع مكة عمارة   : املقر الرئي�سي 
األ ل  الطابق   200 رقم  ا تماني 

الع22ن.
ا تمع  ملدا الت  طبقا   : امل2ض2ع 
 ،2020 و2ل22   2 بتاريخ  عادي  الغير 

قرر املشارك2ن ما ولي :
للشركة  جدودة  أنشطة  إضافة 
 هي : أشغال البناء، أشغال مختلفة.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 
رقم  جحت   ،2020 و2ل22   3 بتاريخ 

.2020/1208
51 P

 CCM CONSEILS مكتب الحسابات واالستشارة

ش م م

رقم 136 شارع القاهرة الطابق األ ل شقة رقم 

2 ك2مطراف 1، جمارة

الهاجف : 8ا2اا05376

الفاكس : ا76اا05376

 MEDIUM DENSITY
FIBERBOARD MOROCCO

SARL
تغ2ير مقر الشركة  ب2ع حصص

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قررت   ،2020 مارس   5 في 
 MEDIUM DENSITY شركة 
FIBERBOARD MOROCCO SARL

 ش م م ما ولي :

العن2ان  إلى  الشركة  مقر  تغ2ير 
 A التالي : عين الر ز الشرق2ة، ججزئة

 B الصخيرات.
حصة في ملك2ة الس2د   300 ب2ع 
AHMET SEYHAN CELIKKAYA  إلى 

.HASAN TANRIVERDI الس2د
حصة في ملك2ة الس2د   300 ب2ع 
 HASAN إلى الس2د  YASIN TUFAN

.TANRIVERDI
جح2ين القان2ن األسا�سي للشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  جحت   2020 و2ل22   2 بتاريخ 

.105238
52 P

CAPITAL FIT
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2020 و2ن22   2 بتاريخ  الرباط 
املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس  جم 

املحد دة اات الشريك ال2ح2د.
 CAPITAL FIT SARL  : التسم2ة 

.AU
التدريب   : االجتماعي  الهدف 

 التأطير الريا�سي.
رأسمال الشركة : 10.000 درهم، 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة ال2احدة.
الشريك ال2ح2د :

 A ريان س2اكرتي  الس2د جاستن 
حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.
شارع عقبة شقة رقم   30  : املقر 
12 مكرر إقامة الن2ل أكدال، الرباط.
ريان  جاستن  الس2د   : املسير 

س2اكرتي.
التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

.105196
53 P
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LATICO
SARL

ف2ق  العام  ا تمع  بم2جب 
 2020 و2ن22   18 بتاريخ  العادة 
شركة   LATICO SARL لشركة 
رأسمالها  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 

1.000.000 درهم قررا ما ولي :
املصادقة على جف2يت ا حصص.

جح2ين القان2ن األسا�سي للشركة 
مع جقس2م جدود لرأسمال الشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 29 و2ن22 2020 جحت 

الرقم 2039.
54 P

SIDI ABDESLAM ELATRASSI
COMPTABLE AGREE

DECRET N°2-92837 DU 03/02/93

شركة ماروك كورديناسيو
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رأسمالها :30.000 درهم
الستل التجاري : 9279

على إثر ا تمع العام الغير العادي 
ك2ردوناس22  مار ك  شركة  لشركاء 

قرر ما ولي :
ا حل املسبق للشركة.

تع2ين الس2د عبد الرحمن بزكان 
كمصفي للشركة.

ك2ت  اا  تع2ين مقر التصف2ة في 
دوف2ار جابريكت سال.

لقد جم اإلوداع القان2ني باملحكمة 
االبتدائ2ة بسال.

55 P

م2ندوال ك2نطا ش م م
8 زنقة ضاوة إفراح شقة 2 أكدال، الرباط

الهاجف : 0537682787/88
الفاكس : 0537682789

MANAR AL WIFAK
SARL AU

االسا�سي  القان2ن  بمقت�سى 
املؤرخ بتمارة و2م 16 أكت2بر 2019، 
مسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس  جم 
هذه  بشريك  احد،  محد دة 

خاص2اتها :

الشركاء : الس2دة شرقا ي 3000 
حصة.

التسم2ة : منار ال2فاق شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة بشريك  احد.

الهدف األسا�سي :
ص2دل2ة.

العمل2ات  كل  عامة   بصفة 
أ   املال2ة  الصناع2ة،  التجارية، 
التي لها عالقة مباشرة أ   العقارية، 
الشركة  كذلك  بهدف  مباشرة  غير 
املتشابهة  كذا  املتاالت  جم2ع 
التشارك مع املقا الت التي تعمل في 

نفس املتاالت اآلنفة الذكر.
سمارة  ججزئة   : االجتماعي  املقر 

رقم 60 حي ابن رشد جمارة.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
سنة ابتداءا من جاريخ التأسيس   99
النهائي للشركة ما عدا حالة التمدود 

أ  الفسخ السابق لأل ان.
 300.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.
: تسير الشركة من  تس2ير الشركة 
طرف الس2دة شرقا ي بشرى الذي 
ع2نت املسيرة ال2ح2دة للشركة  الك 

ملدة غير محد دة.
من   %5 اقتطاع  بعد   : األرباح 
االدخار  لتك2ين  الصاف2ة  األرباح 
الشركاء  بين  الباقي  و2زع  القان2ني 

حسب قرارهم.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القان2ني 
و2ن22   26 بتاريخ  بتمارة  االبتدائ2ة 

2020، جحت رقم 129971.
56 P

أعيس
138، شارع يعق2ب املنص2ر، الدار الب2ضاء

الهاجف : 0522232332
الفاكس : 0522232327

STE CRISTAL CERAME
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
رأسمالها : 10.100.000 درهم

املقر االجتماعي  : 272 شارع يعق2ب 
املنص2ر، الدار الب2ضاء

الستل التجاري : 859ا18
العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 15 وناور 2020 جم :

ب2زيت  الراحل عالل  أسهم  نقل 

إلى  رثته.

تس2ية ا حصص املكس2رة.

للشركة  االجتماعي  املقر  جح2يل 

املنص2ر،  يعق2ب  شارع   ،272 من 

ا تدود  العن2ان  إلى  الب2ضاء  الدار 

رقم  املكتب  الب2ضاء  بالدار  الكائن 

س2دي   2 البارك  مركز  فل2ريدا   21

معر ف.

إعادة ص2اغة القان2ن األسا�سي.

منح السلط.

: جم إنجازه لدى  اإلوداع القان2ني 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

و2ن22   30 بتاريخ  الب2ضاء  بالدار 

2020، جحت رقم 737708.
لإلشارة  الب2ان

شركة أعيس

57 P

STE IDTL

SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL APPT 27 IMM

 N°01 1ERE ETAGE RUE GENEVE

RABAT

جح2يل مقر الشركة
املنعقد  العام  ا تمع  إثر  على 

مسير  قرر   ،2020 و2ل22   3 بتاريخ 

الشركة ما ولي :

 23 جح2يل مقر الشركة من رقم 

3 الحي واسمين ا خميسات إلى  شارع 

الشقة رقم 27 رقم 01 الطابق األ ل 

زنقة جن2ف الرباط.

القان2ن  من  ا  الفصل  تغ2ير 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة با خميسات بتاريخ 2 و2ل22 

2020 جحت رقم 333.

58 P

 AYYACHE BUSINESS

 CONSULTING & TRAINING

-ABC&T
.SARL AU

املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�سى 

جم جأسيس   ،2020 مارس   10 بتاريخ 

محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

لشريك  ح2د حسب ما ولي :

 AYYACHE BUSINESS : التسم2ة

 CONSULTING & TRAINING

.-ABC&T SARL AU

التس2ير  في  استشارات   : الهدف 

 اإلدارة.

العن2ان : 3 زنقة  ادي سب2 شقة 

رقم 22 أكدال، الرباط.

املدة : 99 سنة.

الرأسمال : 100.000 درهم.

ع2اش  الس2د  تع2ين   : التس2ير 

اإلمضاء  مع  ال2ح2د  املسير  سمير 

االجتماعي.

السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

نسبة  جخصم   : األرباح  ج2زيع 

االحت2اط  لتك2ين  األرباح  من   %5

االجتماعي.

جم التأسيس القان2ني لدى كتابة 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

جحت الستل التجاري رقم 3991ا1.

59 P

DAILY BOTTLE
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : إقامة رقم 30 

الشقة 8 شارع م2الي احمد ل2ك2لي 

حسان، الرباط

جأسيس شركة
بتاريخ  العرفي  العقد  بمتق�سى 

ق2انين  جم  ضع   2020 2 و2ن22 

الشركة اات املميزات التال2ة :

 DAILY BOTTLE SARL : التسم2ة

.AU
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اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
الشريك  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
الغرض االجتماعي بإوجاز.

التجارة  املناقصة.
االستيراد  التصدور.

املدة : حددت في 99 سنة.
 30 رقم  إقامة   : االجتماعي  املقر 
شارع م2الي احمد ل2ك2لي   8 الشقة 

حسان الرباط.
الراسمال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة ق2مة 
كل  احدة 100 درهم ومتلكها الس2د 
 CARRILHO VERGILL WILLEM

.EGBERT
كتابة  لدى  جم  القان2ني  اإلوداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  جحت   ،2020 و2ن22   26 بتاريخ 

095اا1.
60 P

WORLD B H
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم ا أكدال الرباط
جأسيس شركة

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
ق2انين  جم  ضع   ،2020 و2ن22   17

الشركة اات املميزات التال2ة :
 WORLD B H SARL  : التسم2ة 

.AU
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
الشريك  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
الغرض االجتماعي بإوجاز :

العامة  البناء،  أشغال  مقا لة 
أشغال املختلفة.

املدة : حددت في 99 سنة.
املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال 

شقة رقم ا أكدال، الرباط.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000  
درهم مقسمة إلى 1000 حصة ق2مة 
كل  احدة 100 درهم ومتلكها الس2د 

بريطال حسن.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

الس2د بريطل حسن.

كتابة  لدى  جم  القان2ني  اإلوداع 

الرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  جحت   ،2020 و2ل22   2 بتاريخ 

225اا1.

61 P

NRF DISTRIBUTION
SARL AU

املؤرخ  العام  ا تمع  بمقت�سى 

قرر الشريك   ،2020 و2ن22   5 بتاريخ 

ديستروبس22  «نغف  لشركة  ال2ح2د 

رقم  جحت  املستلة  بشريك  ح2د، 

118953 باملحكمة التجارية بالرباط 

التعدوالت التال2ة :

فارس عبد اإلله   : ب2ع ا حصص 

 1000 وب2ع  حصة   1000 ل  املالك 

حصة للس2د زيمي ن2ر الدون.

قرر ا تمع العام   : مسير للشركة 

للشركة تع2ين الس2د زيمي ن2ر الدون 

مسير  ح2د للشركة ملدة غير محد دة.

إبراء امة الس2د فار�سي عبد اإلله 

من مهامه كمسير للشركة.

تعدول القان2ني الداخلي للشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

جحت رقم   ،2020 بتاريخ فاجح و2ل22 

ا10519.

62 P

 PLAQUES ALLEMANDES

SECURISEES
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : أمل 2 بل2ك صاد 
رقم 78ا يعق2ب املنص2ر، الرباط

حل الشركة
جبعا ملا جاء في محضر ا تمع العام 

االجتماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ 31 ديسمبر 2019 جقرر ما ولي :

 31 من  ابتداء  الشركة  حل 

ديسمبر 2019.

منح الس2د مصطفى بلغربي ابراء 

بداوة  جاريخ  من  جحفظ  جاما  د ن 

نشاط الشركة حتى و2منا هذا.

بالعن2ان  التصف2ة  مكان  تع2ين 

78ا  بل2ك صاد رقم   2 أمل   : التالي 

يعق2ب املنص2ر الرباط.

جم اإلوداع القان2ني لدى املحكمة 

و2ل22  فاجح  في  بالرباط  التجارية 

2020، جحت رقم 105232.
مقتطف  ب2ان

63 P

SECURA BATIS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 5 شارع 

ا حسن األ ل رقم 1 الطابق األ ل 

حي السالم فتح ا خير جمارة

تغ2ير املقر االجتماعي
جبعا ملا جاء في محضر ا تمع العام 

27 فبراور  بتاريخ  االستثنائي املنعقد 

2020، جقرر ما ولي :

تغ2ير املقر االجتماعي للشركة من 

 1 شارع ا حسن األ ل رقم   5 عمارة 

الطابق األ ل حي السالم فتح ا خير 

جمارة إلى الطابق األ ل حي  اد الذهب 

محمد  شارع   10 الطلعة   51 عمارة 

ا خامس جمارة.

طرف  من  حصة   750 جف2يت 

الس2د كمال شع2الت لصا ح الس2دة 

الشكل  تغ2ير  ضمير  بالتالي  سناء 

اات  شركة  من  للشركة  القان2ني 

اات  شركة  إلى  محد دة  مسؤ ل2ة 

مسؤ ل2ة محد دة بشريك  احد.

كما جم  ضع نظام أسا�سي جدود 

مرفق بما سبق من التعدول.

جم اإلوداع القان2ني لدى املحكمة 

االبتدائ2ة بتمارة في ا2 و2ن22 2020، 

جحت رقم 38ا3.
بمثابة مقتطف  ب2ان

64 P

AALIKAS INVEST
رأسمال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 1258  الد زعير 
عين الع2دة

جأسيس ش ا م م اات شريك  ح2د
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
على   2020 و2ن22   18 بالرباط بتاريخ 
ود الشريك ال2احد الس2د عالي فا�سي 
للشركة  األسا�سي  القان2ن  جم  ضع 

 التي جحمل ا خصائص التال2ة :
اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 

مسؤ ل2ة محد دة بشريك  ح2د.
.AALIKAS INVEST : اسمها

هدفها : منعش عقاري.
أشغال البناء  أشغال متعددة.

مقهى.
عين  زعير  1258  الد   : مقرها 

الع2دة.
سنة جبتدئ من و2م   99  : أمدها 

التأسيس.
درهم   100.000  : راسمالها 
مقسمة غلى 1000 حصة بق2مة 100 
درهم لل2احدة منحت جم2عها للس2د 

عالي قا�سي.
غير  الشركة  ملدة  ودور   : إدارة 

محددة الس2د عالي قا�سي.
جبتدئ من   : التسم2ة االجتماع2ة 
فاجح وناور  جنتهي في متم شهر ديسمبر 

من كل سنة.
اإلوداع القان2ني : جم لدى املحكمة 
االبتدائ2ة بتمارة و2م 3 و2ل22 2020، 

جحت رقم 130035.
بمثابة مقتطف  ب2ان

65 P

KIFAH GRAPHIQUE
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : مشر ع الك2رة 
52-GH51 عمارة

متجر رقم C103 حي يعق2ب 
املنص2ر الرباط

تأسيس ش م م ذات رشيك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020 على  25 فبراور  بالرباط بتاريخ 
املختار  الس2د  ال2احد  الشريك  ود 
جم  ضع القان2ن االسا�سي  ال2ردي، 

ا خصائص  جحمل  للشركة  التي 

التال2ة :



ف777 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 
مسؤ ل2ة محد دة بشريك  ح2د.

.KIFAH GRAPHIQUE : اسمها
هدفها :  كالة اجصاالت.

عمارة  الك2رة  مشر ع   : مقرها 
حي   C103 رقم  متجر   GH51-52

يعق2ب املنص2ر الرباط.
و2م  من  جبتدأ  سنة   99  : امدها 

التأسيس.
رأسمالها : 10.000 درهم مقسمة 
درهم   100 بق2مة  حصة   100 إلى 
للس2د  جم2عها  منحت  لل2احدة 

املختار ال2ردي.
غير  الشركة  ملدة  ودور   : إدارجه 

محددة ال�سي املختار ال2ردي.
من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 
فاجح وناور  جنتهي في متم شهر ديسمبر 

من كل سنة.
لدى  جم   : القان2ني  اإلوداع 
املحكمة التجارية بالرباط و2م فاجح 

و2ل22 2020، جحت رقم 195اا1.
بمثابة مقتطف  ب2ان

66 P

STE BARBOUR EVENT
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 37 زنقة ادريس 

االكبر رقم ا الرباط
حل الشركة

جبعا ملا جاء في محضر ا تمع العام 
19 و2ن22  بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2020، جقرر ما ولي :
و2ن22   19 حل الشركة ابتداء من 

.2020
برب2ر   عمر  الس2د  املصفي  منح 
مزا لة  جاريخ  من  جاما  نهائ2ا  ابراء 
النشاط ل22منا هذا  تع2ينه كمصف 

للشركة.
جحدود مكان التصف2ة ب 37 زنقة 

ادريس األكبر رقم ا الرباط.
جم اإلوداع القان2ني لدى املحكمة 
و2ل22  فاجح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020، جحت رقم 105231.
بمثابة مقتطف  ب2ان

67 P

COANAIM
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ ب 

جم جأسيس شركة   ،2020 و2ن22   26

COANAIM SARL AU، شركة اات 

الشريك  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

ال2ح2د جحمل ا خصائص التال2ة :

.COANAIM SARL AU : االسم

ا2  رقم  شارع   : االجتماعي  املقر 
زنقة أمير س2دي محمد حي الرشاط 

القرية سال.

ب2ع  شراء   : االجتماعي  الهدف 

 امل2اد الغذائ2ة.

بـــــــــــ  وقدر  االجتماعي  الرأسمال 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

م2زعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كالتالي :

 1000 الس2دة فاطمة املنص2ري 

حصة.

فاطمة  الس2دة  ع2نت   : اإلدارة 

املنص2ري كمسيرة للشركة ملدة غير 

محد دة.

االوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

بسال  االبتدائ2ة  باملحكمة  القان2ني 
رقم الستل التجاري 01ا31.

68 P

AY INOX
SARL AU

جأسيس شركة
 AY INOX SARL  : اسم الشركة 

.AU

ب2ع األملن22م   : الهدف االجتماعي 

بالتقس2ط.
التجاري  املحل   : املقر االجتماعي 

الكائن في املنزل رقم 6ا طريق الفالح 

الهره2رة جمارة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

عزيز مريغ حصة من   1000 مقسمة 

فئة 100 درهم للحصة ال2احدة.

التس2ير : عزيز مريغ.
رقم الستل التجاري : 129989.

69 P

MEDIA CRD
SARL

جأسيس شركة
 MEDIA CRD  : الشركة  اسم 

.SARL

الهدف االجتماعي :  كالة اجصاالت 

في  التدريب  اإلدارية  االستشارات 

التس2يق الرقمي.

شارع عقبة  6ا   : املقر االجتماعي 

شقة رقم 2 أكدال، الرباط.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة إلى 500 حصة من فئة 100 

درهم للس2د مراد ح2مي.

درهم   100 فئة  من  حصة   500

للس2دة اغريبل اسراء.

التس2ير : مراد ح2مي.

رقم الستل التجاري : 239اا1.

70 P

ILY SOLUTIONS
SARL

إعـــــــالن جأسيس شركـــــة
 ILY SOLUTIONS : اسم الشركة

.SARL

املعل2م2ات   : االجتماعي  الهدف 

دراسة  املعل2م2ات،  سبكة  جرك2ب 

املعل2م2ات  في  هندسة  ص2انة 

 استيراد  جصدور  شراء ب2ع منتجات 

جخصص املعل2م2ات.

زنقة ن2بال2ا  ا   : املقر االجتماعي   

حي   1 بل2ك   17 قطاع  ا  ججزئة 

الرياض الرباط.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم كالتالي :

درهم   100 فئة  من  حصة   500

للس2دة مريم مالل ؛

درهم   100 فئة  من  حصة   500

للس2د محمد امين ال2ماني.

التس2ير : عبد القادر مالل.

 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

5ا2اا1.

71 P

 LEADER TECHNICS AND

SOLUTION
SARL AU

إعـــــــالن جأسيس شركـــــة
 LEADER  : الشركة  اسم 

 TECHNICS AND SOLUTION

.SARL AU

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

ال2طن2ة  الد ل2ة  التجارة   جصدور 

التك22ف  هندسة  دراسات  أعمال 

 التحكم  التدق2ق  التشخ2ص 

باملتطلبات  املتعلقة  ألعمال  السريع 

ال2ظ2ف2ة  األعمال املختلفة  البناء.

6ا شارع عقبة   :  املقر االجتماعي 

شقة رقم 2 اكدال الرباط.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

محسن ا زيان حصة   1000 مقسم 

من فئة 100 درهم للحصة ال2احدة.

التس2ير : محسن ا زيان.
 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

1ا2اا1.

72 P

 MELLAH AVENIR

DEVELOPPEMENT
ج2س2ع الهدف االجتماعي

بمقت�سى املحضر املؤرخ بسال و2م 

12 سبتمبر 2019، قرر ا تمع العام 

لشركة :

 MELLAH AVENIR

DEVELOPPEMENT ش.م رأسمالها 

مقرها  الكائن  درهم،   36.000.000

ا  عمارة  طرابل�سي  مجم2عة  بسال، 

خارج باب شعفة،  املستل بالستل 

التجاري بسال جحت رقم 9ا62 ج2س2ع 

الهدف االجتماعي للشركة بزيادة ما 

 (3( ولي،  على إثر الك غير الفصل 

من قان2ن التأسيس :

إستيراد  إنتاج  ججهيز  تس2يق 

املنس2جة  األك2اس  غير  األقمشة 

البالست2ك2ة ؛

انشطة األجهزة الطب2ة : االستيراد 

 اإلنتاج  التصن2ع  التس2يق.
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بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 ضبط املحكمة االبتدائ2ة بسال و2م

21 مارس 2020 جحت رقم 331ا3.
لإلشارة  النشر

73 P

 RED TOURS
SARL

GSM : 0661574289
ا.م.م

بمقت�سى عقد عرفي قررت شركة 
RED TOURS  شركة اات مسؤ ل2ة 
املال  رأس  اات  ش.ا.م.م  محد دة 
درهم)  ألف  )مائة  درهم   100.000

ما ولي :
جح2يل املقر االجتماعي من رقم 12 
الرباط  املح2ط  مراسا  ال2ابان  زنقة 
إلى العن2ان ا تدود إقامة سميراميس 
عمارة 03 شقة رقم ا0 ججزئة سع2د 

حجي سال.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية بالرباط جحت رقم 105028 

بتاريخ  22 و2ن22 2020.
للب2ان

74 P

SOCIETE LAKZIRI V.R.D
 SARL AU 

رأسمال : 20.000 درهم
مقرها االجتماعي : 1 الدار الب2ضاء 

شارع ر بنز النخ2ل
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
جم جك2ين قان2ن   ،2018 ن2فمبر   15
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  أسا�سي 

املحد دة خصائصها كالتالي :
 SOCIETE  : الـتـسـم2ـــــــــــــــة   -

.LAKZIRI V.R.D SARL AU
الطرق  الشبكات   : الهدف 

املختلفة ؛
جخط2ط  دوك2ر.

زينب  زنقة   : االجـتـماعــي  الـمـقر 
نفزا ية رقم 82 طابق األ ل جابريكت 

سال. 

املــــــدة : 99 سنة ابتداء من تست2ل 

الشركة بالستل التجاري. 

عشر ن   : االجتماعي  الرأسمـــال 

إلى  مقسمة   (20.000( درهم  ألف 

تسع2ن حصة )10) ق2مة كل  احدة 

ألف درهم )2000) م2زعة كالتالي :

الس2د لكزيري سع2د 10 حصة.
التس2ير : جم تع2ين الس2د لكزيري 

التعريف  لبطاقة  ا حامل  سع2د 

الساكن   AB267486 عدد  ال2طن2ة 
 82 رقم  نفزا ية  زينب  زنقة  بسال، 

كمسير للشركة  ملدة غير  جابريكت، 

محد دة.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

بسال  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ ستل ججاري عدد 29791.
مقتطف  ب2ان النشر :

دو2ان ا حسابات

75 P

DARI TRADITION شركة
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

شريك  ح2د

جأسيس

مستل  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم جأسست   2020 و2ن22   11 بتاريخ 

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة شريك 

 ح2د باملميزات التال2ة :

 DARI TRADITION : التسم2ة 

.SARL AU

الهدف االجتماعي : تس2ير مطعم. 
رأسمال الشركة حدد في 10.000 

حصة   100 إلى  م2زعة  درهم 

قد جم  درهم،   100 اجتماع2ة بق2مة 

للس2د  باكملها  اسنادها  جحريرها 

عثمان لعر �سي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

األ لى  السنة  عدا  ما  ديسمبر،   31

جبتدئ من جاريخ التست2ل.

شارع   ،30 رقم   : املقر اإلجتماعي 
الن2ل  اقامة   ،12BIS رقم  عقبة، 

اكدال، الرباط.
: تسير الشركة من طرف  التس2ير 
ا حامل  لعر �سي  عثمان  الس2د 
 AA33201 رقم  ال2طن2ة  للبطاقة 

 الك ملدة غير محد دة.
باملحكمة  التجاري  الستل  رقم 

التجارية بالرباط : 269اا1.
مقتطف من أجل االشهار
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 UNION COMPTA &
CONSEILS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : إقامة املرينين 27 
زنقة املرينين شقة رقم 1 حسان 

الرباط
الستل التجاري رقم 019اا1 - 

الرباط
جأسيس

بتاريخ   حرر  عرفي،  لعقد  جبعا 
جم جأسيس شركة   ،2020 23 مارس 
م2اصفاتها  محد دة  مسؤ ل2ة  اات 

كالتالي :
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

مسؤ ل2ة محد دة.
 UNION  : اإلجتماع2ة  التسم2ة 

.COMPTA & CONSEILS
مكتب   : اإلجتماعي  الهدف 
استشارات قان2ن2ة  ضريب2ة  مال2ة.

املرينين  إقامة   : االجتماعي  املقر 
1 حسان  27 زنقة املرينين شقة رقم 

الرباط.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
في  تست2لها  جاريخ  من  جبتدأ  سنة، 

الستل التجاري.
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم.
رأسمال  حدد   : الرأسمال  ج2زيع 
مقسما  درهم   100.000 في  الشركة 
حصة اجتماع2ة من فئة   1000 إلى 
100 درهم للحصة، مرقمة من 1 إلى 
1000   زعت هذه ا حصص كالتالي :

 333 الس2د عبد العالي الشكدالي 
حصة ؛

 333 ابران  ا حك2م  عبد  الس2د 
حصة ؛

الس2د رش2د أمشتقر ا33 حصة.
املتم2ع 1000.

العالي  عبد  الس2د   : الشركاء 
مزداد  ا تنس2ة،  مغربي  الشكدالي، 
 ،1969 ديسمبر   25 بتاريخ  بالرباط، 
 6 عمارة   2 بل2ك  بالرباط،  قاطن 
شقة 5 املسيرة ح ي م، حامل لبطاقة 

.Aالتعريف ال2طن2ة رقم 87799ا
الس2د عبد ا حك2م ابران، مغربي 
ا تنس2ة، مزداد ج2داس ا خميسات، 
بسال  قاطن  ا197،  أبريل   7 بتاريخ 
قطاع 6 رقم 21ا حي السالم، حامل 
رقم  ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة 

.X149727
مغربي  أمشتقر،  رش2د  الس2د 
مزداد بسال باب املريسة،  ا تنس2ة، 
قاطن بسال   ،1987 أكت2بر   7 بتاريخ 
حي   9 شقة  إقامة و2سف عمارة باء 
املزرعة شارع الكندي، حامل لبطاقة 

.AB614750 التعريف ال2طن2ة رقم
العالي  عبد  الس2د   : التس2ير 
ا حك2م  عبد  الس2د  الشكدالي، 
ع2نا  أمشتقر،  رش2د  ابران  الس2د 

كمسيرون للشركة ملدة غير محد دة.
تست2ل  جم    : القان2ني  اإلوداع 
بالرباط،  التجاري  بالستل  الشركة 
جحت رقم 019اا1  بتاريخ 23 و2ن22 

.2020
من أجل النشر  اإلشهار

التس2ير
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DELICES TAZI
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

بشريك  ح2د
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطال 
رقم ا، أكدال الرباط

الستل التجاري رقم 059اا1
جأسيس

 18 حرر بتاريخ  جبعا لعقد عرفي، 
مارس 2020، جم جأسيس شركة اات 

بشريك  ح2د  محد دة  مسؤ ل2ة 

م2اصفاتها كالتالي :
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اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
مسؤ ل2ة محد دة بشريك  ح2د.

 DELICES  : التسم2ة اإلجتماع2ة 
.TAZI

صناعة  ب2ع   : الهدف اإلجتماعي 
ا خبر  ا حل2يات )مخبرة  حل2يات).

شارع   ،15  : االجتماعي  املقر 
األبطال رقم ا، أكدال الرباط.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
في  تست2لها  جاريخ  من  جبتدأ  سنة، 

الستل التجاري.
 10.000  : اإلجتماعي  الرأسمال 

درهم.
رش2د  الس2د   : الرأسمال  ج2زيع 
بإوداع  قام  شريك  ح2د،  ل22بي، 

جقدمة نقدوة بق2مة 10.000 درهم.
رش2د  الس2د   : ال2ح2د  الشريك 
مزداد  ا تنس2ة،  مغربي  ل22بي، 
 ،1987 سبتمبر   21 بتاريخ  بالرباط، 
محمد  س2دي  شارع  بالرباط  قاطن 
 10 شقة   77 عمارة  هللا  عبد  بن 
ال2طن2ة  للبطاقة  حامل  القبيبات، 

.AAللتعريف رقم ا6اا
ل22بي،  رش2د  الس2د   : التس2ير 
بالرباط،  مزداد  ا تنس2ة،  مغربي 
قاطن   ،1987 سبتمبر   21 بتاريخ 
بالرباط شارع س2دي محمد بن عبد 
القبيبات،   10 شقة   77 عمارة  هللا 
للتعريف  ال2طن2ة  للبطاقة  حامل 
للشركة  كمسير  عين   AAا6اا رقم 

ملدة غير محد دة.
تست2ل  جم   : القان2ني  اإلوداع 
بالرباط،  التجاري  بالستل  الشركة 
و2ن22   25 بتاريخ  059اا1  جحت رقم 

 .2020
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UNIVERS PLANCHER
SARL

 عن2ان مقرها االجتماعي : 33 شارع 
حسن صغير زا ية زنقة دانج2 طابق 

رقم 1 مكتب رقم ا الدار الب2ضاء
رقم التق22د في الستل التجاري 

567ا26
ب2ع ا حصص  تغير الشكل القان2ني 

لشركة
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
ب2ع  جم   2020 و2ن22   11 في  املؤرخ 
القان2ني  الشكل  ا حصص  تغير 

لشركة :

للحصص  الكلي  جف2يت  جم 

الطلبة  الس2د  حسن  ومتلكها  التي 

الشركة،  برأسمال   (210.000(

بحكم  العادوة  الضمانات  بم2جب 

و2سف  لس2د  ال2اقع  القان2ن 

الطلبة.

 بالتالي ستصبح حصص الشركة 

كالتالي :

)790.اا3   : الطلبة  و2سف 

حصة) ب 79.000اا3 درهم.

تغير الشكل القان2ني للشركة من 

الشركة اات مسؤ ل2ة محد دة إلى 

من  محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

شريك  احد.

بمحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

ا2  بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 9ا7370.
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PROPATEM
SARL AU   

جأسيس شركة
   PROPATEM  : اللقب االجتماعي 

SARL AU

اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 

املسؤ ل2ة املحد دة من شريك  احد.

لها  الشركة   : االجتماعي  الهدف 

هدف في كل من املغرب  خارجها.

املنتجات  استيراد  جصدور 

الغذائ2ة الزراع2ة  األغذوة  منتجات 

املشتقاتها األخرى  امل2اد املصنعة أ  

الكم2ائ2ة من أصل نباتي أ  ح22اني 

التصن2ع  مجاالت  على  جؤثر   التي 

الغذائي أ  الزراعي لالستخدام املنزلي 
أ  الصناعي أ  االستخدامات األخرى 

امل2اد  األجزاء  املنتجات   جم2ع 

الالزمة للممارسة األنشطة املذك2رة 

أعاله.

املنتجات  تس2يق  ج2زيع 

الب2ع،  التدا ل،  التمث2ل،  الغذائ2ة، 

الشراء،

التجارة العامة في جم2ع املنتجات 

أ  السلع أ  امل2اد املتعلقة بالغرض 

الرئي�سي للشركة.

جم2ع أعمال التمث2ل التجاري أ  
املكتب ا خلفي أ  العم2لة أ  السمسرة 

املتعلقة بالنشاط الرئي�سي ؛
التجارية  العالمات  جمث2ل 
 الشركات  تشغ2ل جم2ع االمت2ازات 

أ  االمت2ازات.
درهم   100.000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
عبد هللا العماري : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.
املقر االجتماعي : زا ية بهت   ادي 

سب2، 8، شقة 1 أكدال الرباط.
التس2ير : عبد هللا العماري.

باملحكمة  القان2ني  االوداع  جم 
التست2ل  رقم  بسال  االبتدائ2ة 

بالستل التجاري 31365.
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 DISTRIBUTION VETEMENT
HOMME

SA   
شركة مساهمة

اات رأسمال : 25.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : الدار الب2ضاء، 
زا ية شارع الزرقط2ني  املسيرة 
ا خضراء، ج2ين سانتر، الطابق 

األ ل، رقم 220
الستل التجاري بالدار الب2ضاء رقم 

116.507
التعريف الضريبي : 39ا02202

بمقت�سى محضر املتلس اإلداري 
مارس   30 بتاريخ  املنعقد  للشركة، 

2018، جقرر ما ولي :
خالد  الس2د  استقالة  معاونة 

مزالي من مهامه كمدور عام ؛
قب2ل مبدأ ا تمع بين مهام رئيس 
كآل2ة  عام  اإلدارة  مدور  مجلس 

لإلدارة العامة للشركة.
برادة  أمين  محمد  الس2د  تع2ين 
كرئيس مدور عام خالل مدة  الوته 

كعض2 مجلس اإلدارة.

لدى  القان2ني  االوداع  جم 
التجارية  املحكمة  ضبط  كتابة 
 2020 و2ل22   3 بتاريخ  بالدار الب2ضاء 

جحت رقم 738188.
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RASTYJ شركة
   ش.م.م اات شريك  احد

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
شريك  احد

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 18 شارع عمر بن 
ا خطاب، الشقة رقم 2، أكدال، 

الرباط
لشركة  العادي  الغير  ا تمع  قرر 
RASTYJ   ش.م.م اات شريك  احد، 
املنعقد  درهم،   100.000 رأسمالها 

بتاريخ 9 سبتمبر 2019 تغ2ير ما ولي :
نقل املقر التجاري من :

الشقة  زنقة سب2  مكرر   70 رقم 
رقم 2، أكدال، الرباط.

الس2د  إشترى   : ا حصص  ب2ع 
 1000 الرحمان  عبد  ب2باكار  زيزي 
سع2د  الس2د  ملك2ة  في  التي  حصة 

ا حاج قاسم.
الس2د زيزي ب2باكار عبد الرحمان 

ه2 املسير ال2ح2د للشركة.
قام  العادي  الغير  العام  ا تمع 
ا1 من     8 ا     : بتعدول الفص2ل 

قان2ن الشركة بامل2ازاة.
بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
جحت  2019 ن2فمبر   5  بتاريخ 

رقم 102919.
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MBROS ESTATE
SARL
جأسيس

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  
الب2ضاء،  بالدار   2019 ديسمبر  ا1 
لشركة  األسا�سي  القان2ن  جم  ضع 
اات املسؤ ل2ة املحد دة لها املميزات 

التال2ة :
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MBROS ESTATE : التسم2ة
داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب  خارجه :
في  مقا ل  العقاري،  اإلنعاش 

مختلف األعمال أ  البناء.
املقر االجتماعي : 33ا شارع محمد 
ا خامس الطابق السابع الشقة رقم 

28 الدار الب2ضاء.
املدة : 99 سنة.

رأس املال : 100.000 درهم.
ل2م2ني  معاد  الس2د   : الشركاء 

500 حصة.
الس2د معاد عب2د 500 حصة.

معاد  الس2د  تع2ين  جم   : التس2ير 
ل2م2ني  الس2د معاد عب2د كمسيرون 
كما  محد دة،  غير  ملدة  للشركة 
جتعامل الشركة مع األبناك أ  غيرها 
بإمضاء  املصرف2ة  املؤسسات  من 
مستقل للس2د معاد ل2م2ني أ  الس2د 

معاد عب2د ملدة غير محد دة.
السنة املال2ة : من فاجح وناور إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.
ج2زيع األرباح : بعد إزالة خمسة 
باملائة لالحت2اط القان2ني و2زع الباقي 
كل  حصص  حسب  الشركاء  بين 

 احد منهم.
باملحكمة  جم   : القان2ني  االوداع 
جحت الب2ضاء  بالدار   التجارية 

رقم 51987ا.
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 COPPERNICUS MINING
COMPANY

SARL AU
جأسيس

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 
بشريك  ح2د

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  
12 ديسمبر 2019 جم  ضع القان2ن 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
املحد دة بشريك  ح2د لها املميزات 

التال2ة :
 COPPERNICUS  : التسم2ة 

.MINING COMPANY SARL AU

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب  خارجه :

إستغالل املناجم.

شارع  33ا   : االجتماعي  املقر 

محمد ا خامس الطابق 7 الرقم 28 

الدار الب2ضاء.

املدة : 99 سنة.
رأس املال : 100.000 درهم.

الشركاء : الس2د التامدي شهاب 

1000 حصة.

التس2ير : جم تع2ين الس2د التامدي 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  شهاب 

محد دة جتعامل الشركة مع األبناك 

املصرف2ة  املعامالت  من  غيرها  أ  

التامدي  للس2د  مستقل  بإمضاء 

شهاب ملدة غير محد دة.

السنة املال2ة : من فاجح وناور إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.

ج2زيع األرباح : بعد إزالة خمسة 

باملائة لالحت2اط القان2ني و2زع الباقي 

كل  حصص  حسب  الشركاء  بين 

 احد منهم.

باملحكمة  جم   : القان2ني  االوداع 

جحت الب2ضاء  بالدار   التجارية 
رقم 51985ا.
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EUROCANAL
SARL AU

جأسيس

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

بشريك  ح2د

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  

23 سبتمبر 2019 بالدار الب2ضاء، جم 

 ضع القان2ن األسا�سي لشركة اات 

بشريك  ح2د  املحد دة  املسؤ ل2ة 

لها املميزات التال2ة :

 EUROCANAL SARL : التسم2ة

.AU

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب  خارجه :

مستحضرات  منتجات  ججارة 

الص2دالن2ة  التجم2ل  امل2اد 

 الزراع2ة.

املقر االجتماعي : مجم2ع التقدم 
س2دي  الثاني  الطابق   17-2 ش  ج 

البرن2�سي الدار الب2ضاء.
املدة : 99 سنة.

رأس املال : 100.000 درهم.
املخلخل  نهال  الس2دة   : الشركاء 

1000 حصة.
: جم تع2ين الس2دة نهال  التس2ير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  املخلخل 
مع  الشركة  جتعامل  كما  محد دة، 
املؤسسات  من  غيرها  أ   األبناك 
للس2دة  مستقل  بإمضاء  املصرف2ة 

نهال املخلخل ملدة غير محد دة.
السنة املال2ة : من فاجح وناور إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.
ج2زيع األرباح : بعد إزالة خمسة 
باملائة لالحت2اط القان2ني و2زع الباقي 
كل  حصص  حسب  الشركاء  بين 

 احد منهم.
باملحكمة  جم   : القان2ني  االوداع 
جحت الب2ضاء  بالدار   التجارية 

رقم ستل ججاري : 3639اا.
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MARC CHAGALL INVEST
SARL AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 
بشريك  ح2د

جأسيس
بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  
18 سبتمبر 2019 بالدار الب2ضاء، جم 
 ضع القان2ن األسا�سي لشركة اات 
بشريك  ح2د  املحد دة  املسؤ ل2ة 

لها املميزات التال2ة :
 MARC CHAGALL  : التسم2ة 

.INVEST SARL AU
داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب  خارجه :
السمسرة،  العقارات، 

االستشارات،  كالة العقارات.
املقر االجتماعي : 12 زنقة صبري 
 6 الشقة  األ ل  الطابق  ب2جمعة 

الدار الب2ضاء.
املدة : 99 سنة.

رأس املال : 100.000 درهم.

الشركاء : الس2د عز الدون قناع 

1000 حصة.

عز  الس2د  تع2ين  جم   : التس2ير 

ملدة  للشركة  كمسير  قناع  الدون 

الشركة  جتعامل  كما  محد دة،  غير 

مع األبناك أ  غيرها من املؤسسات 

املصرف2ة بإمضاء مستقل للس2د عز 

الدون قناع ملدة غير محد دة.

السنة املال2ة : من فاجح وناور إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.

ج2زيع األرباح : بعد إزالة خمسة 

باملائة لالحت2اط القان2ني و2زع الباقي 

كل  حصص  حسب  الشركاء  بين 

 احد منهم.

باملحكمة  جم   : القان2ني  االوداع 

جحت الب2ضاء  بالدار   التجارية 

رقم ستل ججاري : 52527ا.

86 P

ADDSER CONSEIL
SARL AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

بشريك  ح2د

جأسيس
بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  

2019، جم  ضع القان2ن  3 ديسمبر 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة بشريك  ح2د لها املميزات 

التال2ة :

 ADDSER CONSEIL  : التسم2ة 

.SARL AU

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب  خارجه :

نظم  هندسة  في  مستشار 

املعل2مات.

املقر االجتماعي : 33ا شارع محمد 

 28 ا خامس الطابق السابع الشقة 

الدار الب2ضاء.

املدة : 99 سنة.

رأس املال : 100.000 درهم.

الشركاء : نباد عبد العزيز 1000 

حصة.
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تع2ين  جم   : التس2ير  اإلمضاء 
كمسير  العزيز  عبد  نباد  الس2د 
كما  محد دة،  غير  ملدة  للشركة 
جتعامل الشركة مع األبناك أ  غيرها 
بإمضاء  املصرف2ة  املؤسسات  من 
مستقل للس2د نباد عبد العزيز ملدة 

غير محد دة.
السنة املال2ة : من فاجح وناور إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.
ج2زيع األرباح : بعد إزالة خمسة 
باملائة لالحت2اط القان2ني و2زع الباقي 
كل  حصص  حسب  الشركاء  بين 

 احد منهم.
باملحكمة  جم   : القان2ني  االوداع 
جحت الب2ضاء  بالدار   التجارية 

رقم ستل ججاري : 9839اا.
87 P

FRANCE LUB
SARL AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 
جأسيس

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  
القان2ن  2019،  ضع  أكت2بر   21
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
املحد دة بشريك  ح2د لها املميزات 

التال2ة :
 FRANCE LUB SARL : التسم2ة

.AU
داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب  خارجه :
ب2ع  ججارة قطع غ2ار الس2ارات، 
الغذائ2ة  جم2ع  املنتجات  جم2ع 

الس2ارات.
املقر االجتماعي : مجم2عة التقدم 
س2دي  الثاني  الطابق   17-2 ش  ج 

البرن2�سي الدار الب2ضاء.
املدة : 99 سنة.

رأس املال : 10.000 درهم.
: الس2د ل2نجلي ست2ف  الشركاء 

100 حصة اجتماع2ة.
التس2ير : جم تع2ين الس2د ل2نجلي 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ست2ف 
محد دة، جتعامل الشركة مع األبناك 
أ  غيرها من املعامالت املصرف2ة ملدة 
غير محد دة بإمضاء مستقل للس2د 

ل2نجلي ست2ف.
السنة املال2ة : من فاجح وناور إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.

ج2زيع األرباح : بعد إزالة خمسة 
باملائة لالحت2اط القان2ني و2زع الباقي 
كل  حصص  حسب  الشركاء  بين 

 احد منهم.
باملركز  جم   : القان2ني  االوداع 

ا ته2ي لالستثمار بالدار الب2ضاء.
 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

81ا8اا.
88 P

 INSTITUT PROFESSIONNEL
 DES METIERS DE

 L’EDUCATION ET DU
SECRETARIAT PRIVEE

SARL AU
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

بشريك  ح2د
جأسيس

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  
جم  الب2ضاء،  بالدار   2020 وناور   22
 ضع القان2ن األسا�سي لشركة اات 
بشريك  ح2د  املحد دة  املسؤ ل2ة 

لها املميزات التال2ة :
 INSTITUT  : التسم2ة 
 PROFESSIONNEL DES METIERS
 DE L’EDUCATION ET DU

.SECRETARIAT PRIVEE SARL AU
داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب  خارجه :
خدمات  املنهي،  التدريب  مركز 

الدعم  التعل2م املستمر.
املقر االجتماعي : 5ا زنقة األطلس 
 10 رقم  الشقة  التالث  الطابق 

املعاريف الدار الب2ضاء.
املدة : 99 سنة.

رأس املال : 100.000 درهم.
ك2ثر  الشعبي  الس2دة   : الشركاء 

1000 حصة.
الس2دة  تع2ين  جم   : التس2ير 
ملدة  للشركة  كمسيرة  ك2ثر  الشعبي 
الشركة  جتعامل  كما  محد دة،  غير 
مع األبناك أ  غيرها من املؤسسات 
الشعبي  الس2دة  بإمضاء  املصرف2ة 

ك2ثر ملدة غير محد دة.

السنة املال2ة : من فاجح وناور إلى 
31 ديسمبر من كل سنة.

ج2زيع األرباح : بعد إزالة خمسة 
باملائة لالحت2اط القان2ني و2زع الباقي 
كل  حصص  حسب  الشركاء  بين 

 احد منهم.
باملركز  جم   : القان2ني  االوداع 

ا ته2ي لالستثمار بالدار الب2ضاء.
 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

57879ا.
89 P

 CHARPENTE
MULTISERVICE

SARL AU
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

بشريك  ح2د
جأسيس

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  
القان2ن  2020،  ضع  فبراور   5
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
املحد دة بشريك  ح2د لها املميزات 

التال2ة :
 CHARPENTE  : التسم2ة 

.MULTISERVICE SARL AU
داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب  خارجه :
إنشاءات معدن2ة.

املقر االجتماعي : مجم2عة التقدم 
س2دي  الثاني  الطابق   17-2 جش 

البرن2�سي الدار الب2ضاء.
املدة : 99 سنة.

رأس املال : 10.000 درهم.
سع2د  عازف  الس2د   : الشركاء 

100 حصة اجتماع2ة.
التس2ير : جم تع2ين الس2د عازف 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  سع2د 

محد دة.
أ   األبناك  مع  الشركة  جتعامل 
ملدة  املصرف2ة  املعامالت  من  غيرها 
غير محد دة بإمضاء مستقل للس2د 

عازف سع2د.
السنة املال2ة : من فاجح وناور إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.

ج2زيع األرباح : بعد إزالة خمسة 

باملائة لالحت2اط القان2ني و2زع الباقي 

كل  حصص  حسب  الشركاء  بين 

 احد منهم.

باملحكمة  جم   : القان2ني  االوداع 

رقم  جحت  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

56925ا.

90 P

MNIMMO
SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

جأسيس
بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  

22 و2ن22 2020 بالدار الب2ضاء، جم 

 ضع القان2ن األسا�سي لشركة اات 

املميزات  لها  املحد دة  املسؤ ل2ة 

التال2ة :

.MNIMMO SARL : التسم2ة

داخل  الشركة  هدف   : الهدف 

املغرب  خارجه :

اإلنعاش العقاري، مقا ل أعمال 

متفرقة أ  أعمال بناء.

املقر االجتماعي : 33ا شارع محمد 

 28 ا خامس الطابق السابع الشقة 

الدار الب2ضاء.

املدة : 99 سنة.
رأس املال : 100.000 درهم.

نب2ل  العسال  الس2د   : الشركاء 

500 حصة اجتماع2ة.

الس2د مراد حتاج 500 حصة.

التس2ير : جم تع2ين الس2د العسال 

نب2ل  الس2د مراد حتاج كمسيرون 

كما  محد دة،  غير  ملدة  للشركة 

جتعامل الشركة مع األبناك أ  غيرها 

بإمضاء  املصرف2ة  املؤسسات  من 

مع  نب2ل  العسال  للس2د  مشترك 

الس2د مراد حتاج ملدة غير محد دة.

السنة املال2ة : من فاجح وناور إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.

ج2زيع األرباح : بعد إزالة خمسة 

باملائة لالحت2اط القان2ني و2زع الباقي 

كل  حصص  حسب  الشركاء  بين 

 احد منهم.
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باملحكمة  جم   : القان2ني  االوداع 

رقم  جحت  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

63121ا.

91 P

JET EMAAR
SARL

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  

2 أكت2بر 2018 جقرر ما ولي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تغ2ير 

من شارع ش2خ رابح حي و2سف بن 

الثالث  جاشفين إقامة خالد الطابق 
رقم 18 مراكش إلى 33ا شارع محمد 

 28 ا خامس الطابق السابع الشقة 

الدار الب2ضاء.

األسا�سي  القان2ن  ص2اغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بمراكش بتاريخ ا فبراور 2019 جحت 
لدى  الضبط  1136  بكتابة  رقم 

الب2ضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  جحت   2019 مارس   20 بتاريخ 
ججاري  ستل  رقم  جحت  ا69709 

رقم  جحت  الب2ضاء  بالدار  جدود 

28575ا.

92 P

VECOME
SARL

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  
25 مارس 2019 بالدار الب2ضاء جقرر 

ما ولي :

قام الس2د مر ك التهامي بتف2يت 

وملكها  التي  اجتماع2ة  حصة   50

ا حسن  الس2د  لفائدة  الشركة  في 

الب2رقادي.

لتصبح  القان2ني  الشكل  جح2يل 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

بشريك  ح2د.

التهامي  مر ك  الس2د  إستقالة 

على  التأك2د  مع  الشركة  تس2ير  من 

أن الس2د ا حسن الب2رقادي مسير 

للشركة ملدة غير محد دة.

جتعامل الشركة مع جم2ع االبناك 

بإمضاء  املصرف2ة   املؤسسات 

غير  لدة  الب2رقادي  ا حسن  الس2د 

محد دة.

األسا�سي  القان2ن  ص2اغة  إعادة 

للشركة.

بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

أبريل  فاجح  بتاريخ  بالدار الب2ضاء 

2019 جحت رقم 698333.

93 P

DISAGRI

SARL AU

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  

9 ديسمبر 2019 بالدار الب2ضاء جقرر 

ما ولي :

من  الشركة  رأسمال  من  الرفع 

100.000 درهم إلى 150.000 درهم.

بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ديسمبر   16 بتاريخ  بالدار الب2ضاء 

2019 جحت رقم 723522.

94 P

ANASDAM TRAVAUX

SARL AU

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  

5 فبراور 2020 بالدار الب2ضاء جقرر 

ما ولي :

للشركة  اإلجتماعي  املقر  تغ2ير 

إلى أمال ا زنقة 23 رقم 62 س2دي 

البرن2�سي الدار الب2ضاء.

األسا�سي  القان2ن  جحدوث 

للشركة.

بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار الب2ضاء بتاريخ ا مارس 2020 

جحت رقم ا73310.

95 P

OIL & STEEL MOROCCO
SARL AU

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  
28 فبراور 2020 بالدار الب2ضاء جقرر 

ما ولي :
للس2د  الشركة  تس2ير  جأك2د 
محددة  غير  ملدة  الناصري  العامري 
مع تع2ين الس2د لفق2ه محمد مسير 

ثاني ملدة غير محددة.
األبناك  مع  الشركة  جتعامل 
املصرف2ة  املعامالت  من  غيرها  أ  
العامري  للس2د  مستقل  بإمضاء 
بالنسبة  محددة  غير  ملدة  الناصري 
لألثمنة التي ال جتعدى 0.000ا درهم 
لفق2ه  الس2د  الشهر  بإمضاء  في 

محمد ملدة غير محد دة.
بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار الب2ضاء بتاريخ ا مارس 2020 

جحت رقم 733105.
96 P

AD MED
SARL

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  
9 ن2فمبر 2018 بالدار الب2ضاء جقرر 

ما ولي :
تغ2ير هدف الشركة إلى :

املنتجات  جصن2ع  جر يج  إعداد 
الص2دالن2ة  املستحضرات 
التجم2ل2ة  الص2دالن2ة  املنتجات 
الصح2ة،  املكمالت   النظافة 
الطب2ة،  امل2اد  الغذائ2ة،  األجهزة 

ا خام.
استيراد  جصدور جم2ع املنتجات 
الص2دالن2ة  املستحضرات 

الص2دالن2ة  املعدات الطب2ة.
األسا�سي  القان2ن  ص2اغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر   6 بتاريخ  بالدار الب2ضاء 

2018 جحت رقم 553ا68.
97 P

 SOCIETE MAROCAINE 

 DE DEVELOPPEMENT DE

TRANSPORT
SARL AU

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  

21 وناور 2020 جقرر ما ولي :

قناع  الدون  عز  الس2د  إستقالة 

من تس2ير الشركة مع تع2ين الس2د 

 اثق كريم مسير جدود للشركة ملدة 

غير محد دة.

جتعامل الشركة مع جم2ع االبناك 

 املؤسسات املصرف2ة بإمضاء الس2د 

عز الدون قناع ملدة غير محد دة.

بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار الب2ضاء بتاريخ 7 فبراور 2020 

جحت رقم 731990.

98 P

SEINT AIRSAN MAROC
SARL AU

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  
ا2 أكت2بر 2020 بالدار الب2ضاء جقرر 

ما ولي :

الرفع من رأسمال الشركة ل2صبح 

200.000 درهم.

األسا�سي  القان2ن  جحدوث 

للشركة.

بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ن2فمبر   19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء 

2019 جحت رقم 720519.

99 P

FOFAM
SARL

بتاريخ بمقت�سى عقد عرفي حرر  
25 أكت2بر 2019 بالدار الب2ضاء جقرر 

ما ولي :

بتف2يت  و2نس  دكي  الس2د  قام 

التي  من  اجتماع2ة  حصة   100

وملكها في الشركة لفائدة الس2د عبد 

العزيز نظ2ف.
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عبد  للس2د  التس2ير  جأك2د 

دكي  الس2د  نظ2ف  تع2ين  العزيز 

و2نس كمسير ثاني للشركة ملدة غير 

محد دة.

أ   األبناك  مع  الشركة  جتعامل 

املصرف2ة  املؤسسات  من  غيرها 

بإمضاء مستقل للس2دون عبد العزيز 

نظ2ف   دكي و2نس ملدة غير محد دة.

األسا�سي  القان2ن  جحدوث 

للشركة.

بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالدار الب2ضاء بتاريخ 5 ن2فمبر 2019 

جحت رقم ا3ا719.

100 P

STE JORDI ENTRETIEN
جأسيس

فبراور   3 بتاريخ  عرفي  بعقد 

مستل بالرباط  ضع النظام   2020

املسؤ ل2ة  اات  للشركة  األسا�سي 

املحد دة مميزاتها كالتالي :

 STE JORDI  : التجاري  االسم 

.ENTRETIEN

درهم   100.000  : الرأسمال 

1000 حصة كل  احدة  مقسمة إلى 

100 درهم منحت للشركاء :

ا حدا ي  العزيز  عبد  الس2د 

رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 

A593592 ب : 333 حصة.

ا حامل  ا حسن  ال22�سي  الس2د 

للبطاقة ال2طن2ة رقم JC 318728 ب 

: 333 حصة.

الس2د محمد لفر ا حامل للبطاقة 

ا33   : ال2طن2ة رقم AB 131226 ب 

حصة.

السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

ا  رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 

عمارة 203 شارع محمد ا خامس حي 

كريمة جابريكت سال.

جم2ع   : االجتماعي  امل2ض2ع 

أشغال النظافة.

املدة : 99 سنة ابتداء من جق22دها 

في الستل التجاري.

لفر  محمد  الس2د   : التس2ير 

 AB رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 

131226 ملدة ثالث سن2ات.

باملحكمة  الشركة  تست2ل  جم 

مارس   12 بتاريخ  بسال  االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 31351.

101 P

STE MIND CHESS
جأسيس

فبراور   10 بتاريخ  عرفي  بعقد 

2020  ضع النظام األسا�سي للشركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة ا  الشريك 

ال2ح2د مميزاتها كالتالي :

 STE MIND  : التجاري  االسم 

.CHESS

درهم   100.000  : الرأسمال 

1000 حصة كل  احدة  مقسمة إلى 

100 درهم منحت للشريك ال2ح2د :

واسر  محمد  اشماع2  الس2د 

رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 

A331631 ب : 1000 حصة.

السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

املقر االجتماعي : 5-7 شارع أحمد 

الثاني  الطابق  أ ر ك  إقامة  الت2كي 

شقة رقم 01 الدار الب2ضاء.

در س   : االجتماعي  امل2ض2ع 

الشطرنج  ا حساب الذهني.

املدة : 99 سنة ابتداء من جق22دها 

في الستل التجاري.

الس2د اشماع2 محمد   : التس2ير 

واسر ا حامل للبطاقة ال2طن2ة رقم 

A331631 ملدة غير محد دة.

باملحكمة  الشركة  تست2ل  جم 

بتاريخ الب2ضاء  للدار   التجارية 

 9 مارس 2020 جحت رقم 59625ا.
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شركة كراج ابن سينا )
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

لشريك  ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : د ار  الد عامر عين 
عت2ق مقدم هشام جمارة

الستل التجاري : جمارة رقم 
129823

مستل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر الشريك   2020 و2ن22   22 بتاريخ 
سينا  ابن  كراج  لشركة  ال2ح2د 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة   2

لشريك  ح2د ما ولي  :
ب2ع حصص الشركة.

الرحمان  عبد  الس2د  استقالة 
للشركة  كمسير  مهامه  من  كاللي 

 تع2ين مسير جدود.
جح2ين القان2ن األسا�سي للشركة.

االبتدائ2ة  باملحكمة  اإلوداع  جم 
جحت   2020 و2ل22   6 بتاريخ  بتمارة 

رقم 3502.
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 STE AGC AUTOMOTIVE
INDUVER MOROCCO

S.A
شركة أج س أ ط2مت2ف اندفار 

م2ر ك2
شركة مجه2لة

برأسمال قدره 03.000.000ا درهم
املقر االجتماعي : املنطقة ا حرة 

األطلس2ة الطريق ال2طن2ة ا عامر 
سفل2ة - القن2طرة
تغ2ير اسم الشركة

في الثاني من شهر مارس من العام 
ألفين  عشرين، عقد مساهم2 شركة 
 AGC AUTOMOTIVE INDUVER
مجه2لة  شركة   MOROCCO S.A
رأسمالها 03.000.000ا درهم مقرها 
الطريق  األطلس2ة  ا حرة  املنطقة 
القن2طرة،  عامر سفل2ة،  ا  ال2طن2ة 
املق2دة بالستل التجاري بالقن2طرة 
عام  جمع  7اا6ا،  رقم  جحت 

استثنائي باملقر االجتماعي للشركة.

االستثنائي  العام  ا تمع   قرر 
ما ولي :

تغ2ير اسم الشركة ل2صبح أ.ج.س 
 MOROC AGC أ ط2مت2ف م2ر ك2 

.AUTOMOTIVECO
جح2ين القان2ن األسا�سي للشركة 

بعد تغ2ير االسم.
إوداع قان2ني : جم اإلوداع القان2ني 
باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 
االبتدائ2ة بالقن2طرة بتاريخ 23 و2ن22 

2020 جحت رقم 900ا7.
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 STE AGC AUTOMOTIVE
INDUVER MOROCCO

S.A
شركة أج س أ ط2مت2ف اندفار 

م2ر ك2
شركة مجه2لة

برأسمال قدره 03.000.000ا درهم
املقر االجتماعي : املنطقة ا حرة 

األطلس2ة الطريق ال2طن2ة ا عامر 
سفل2ة - القن2طرة

تغ2ير املدراء
في العاشر من شهر فبراور من العام 

ألفين  عشرين، عقد متصرف2 
 AGC AUTOMOTIVE شركة

INDUVER MOROCCO S.A شركة 
مجه2لة رأسمالها 03.000.000ا 

درهم مقرها املنطقة ا حرة األطلس2ة 
الطريق ال2طن2ة ا عامر سفل2ة، 

القن2طرة، املستلة بالستل 
التجاري بالقن2طرة جحت رقم 

7اا6ا، اجتماعا ملتلس اإلدارة 
 AGC باملقر االجتماعي للشركة

AUTOMOTIVE EUROPE امل2ج2د 
بل2فان - ال - ن2ف بلت2كا.

ج2ن  الس2د  االجتماعي  جرأس 
مجلس  رئيس  بصفته  م2نيي  مارك 
اإلدارة نعت املصادقة على القرارات 

التال2ة :
 - ج2ن  الس2د  االجتماع  جرأس 
مجلس  رئيس  بصفته  م2نيي  مارك 
اإلدارة نعت املصادقة على القرارات 

التال2ة :
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حك2م  الس2د  استقالة  قب2ل 

عبد امل2من من منصبه كمدور عام 

للشركة.

دولمار،  غ2جيي  الس2د  تع2ين 

ا حامل  ت2از  ا تنس2ة،  فرن�سي 

كمدور   12CR67796 رقم  السفر 

عام للشركة  الذي قبل بد ره املهام 

امل2كلة إل2ه.

تع2ين الس2د نب2ل عربا ي، مغربي 

ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل  ا تنس2ة 
منتدب،  عام  مدور   D483897 رقم 

كمدور  مهامه  أداء  في  استمراره  مع 

للم2ارد البشرية للشركة.

إوداع قان2ني : جم اإلوداع القان2ني 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائ2ة بالقن2طرة بتاريخ 23 و2ن22 

2020 جحت رقم 882ا7.

105 P

STEAMX
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الرباط  بمدونة   2020 فبراور   19

املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس  جم 

املحد دة مميزاتها كالتالي :

 STE  : االجتماع2ة  التسم2ة 

STEAMX .SARL AU

مقا ل أعمال   : الشركة  م2ض2ع 

مختلفة.

العمل2ات  كل  عامة   بصفة 

املال2ة، التجارية  الصناع2ة املرجبطة 

بشكل مباشر أ  غير مباشر بم2ض2ع 

من  العمل2ات  جم2ع  الشركة  كذا 

شأنها جنم2ة الشركة.

رقم  شقة   30  : االجتماعي  املقر 
زنقة م2الي أحمد ل2ك2لي حسان   8

الرباط.
الرأسمال : رأسمال الشركة حدد 

على  مقسمة  درهم   100.000 في 

1000 حصة اجتماع2ة من فئة 100 

درهم للحصة.

: YOUSSEF EL MASTAOUI

1000 حصة.

عهد تس2ير الشركة إلى   : التس2ير 
.YOUSSEF EL MASTAOUI الس2د

: جبتدئ من فاجح  السنة التجارية 
كل  من  ديسمبر   31 في  وناور  جنتهي 

سنة.
املدة : 99 سنة.

باملحكمة  التجاري  الستل  رقم 
التجارية الرباط 215اا1.

106 P

STE HARIME TEXTILE
SARL

شركة حريم ج2كست2ل ش.م.م.
التصف2ة املسبقة

على ا تمع العام االستثنائي  بناء 
املنعقد بتاريخ 28 وناور 2020 بشركة 
حريم ج2كست2ل ش.م.م. اات رأسمال 
بالدار  الكائن  درهم   1.000.000
السامل2ة  بيت2ين  بتجزئة  الب2ضاء 

LOT 12 جقرر ما ولي :
من  ا حل املسبق للشركة ابتداء 

31 وناور 2020.
تع2ين الس2د محمد و2سف أكريم 

كمصفي.
بالدار  التصف2ة  مقر  جحدود 
السامل2ة  بيت2ين  بتجزئة  الب2ضاء 

.LOT 12
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 11 بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

فبراور 2020 جحت رقم 9ا7302.
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األستاا زرارة محمد ا ت2اللي

م2ثق بمكناس

رياض االسماع2ل2ة 98ا

شارع الزيت2ن إقامة TREMPLIN II الطابق 

الثاني مكتب رقم 10 مكناس مرجان

الهاجف : 039.30ا.0535

املحم2ل : 01.99.ا0661.2

zourarahetude@gmail. : العن2ان االلكتر ني

com

 STE MAROC EUROPE
EMBALLAGE

SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

من شريك  ح2د
جأسيس

 17 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 26 بتاريخ  مستل   2020 و2ن22 
جم جأسيس شركة اات   2020 و2ن22 

مسؤ ل2ة محد دة من شريك  ح2د 

من طرف الس2د واسير ز هيري شركة 

اات ا خصائص اآلج2ة :

 STE MAROC  : التسم2ة 

 EUROPE EMBALLAGE SARL AU

ش.ا.م.م. من شريك  ح2د.

للشركة   : االجتماعي  الهدف 

الهدف االجتماعي اآلتي :

صناعة ال2رق املق2ى.

إلى  رق  املتالش2ات  جح2يل 

التغل2ف.

إعادة جد ير البالست2ك.

صناعة ا حقن الطب2ة  غيرها.

التصدور  االستيراد.

العمل2ات  جم2ع  عامة   بصفة 

املرجبطة بصفة مباشرة أ  غير مباشرة 

بالعمل2ات املشار إليها  كل2ا أ  جزئ2ا، 

في  تساهم  أن  ومكن  أعاله،  التي 

جبس2ط أ  جقدم أنشطة الشركة  كذا 

املشاركة املباشرة أ  الغير املباشرة في 

نفس  اات  املقا الت  بعض  مشاريع 

النشاط.

املقر االجتماعي : 151 شارع أسامة 

ك2ش  س2تي  الثاني  الطابق  زيد  ابن 

منطقة املعاريف الدار الب2ضاء.

سنة   99 الشركة  مدة   : املدة 

انطالقا من جاريخ التست2ل بالستل 

التجاري.
رأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

درهم مقسم   500.000 الشركة ه2 

درهم   100 5000 حصة من فئة  إلى 

م2زعة كما ولي :

 5000  : ز هيري  واسير  الس2د 

حصة.

: تسير الشركة من طرف  التس2ير 

الس2د ز هيري واسير ملدة غير محددة.

السنة  جبدأ   : االجتماع2ة  السنة 

في  وناور  جنتهي  فاجح  في  االجتماع2ة 

ال2احد  الثالثين من ديسمبر من كل 

سنة.

جقتطع   : القان2ني  االحت2اط 

خمسة في املئة من األرباح الصاف2ة 

من أجل جك2ين االحت2اط القان2ني.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2م الب2ضاء  بالدار   التجارية 

 25 و2ن22 2020 جحت رقم 737283.
للب2ان  النشر

األستاا زرارة محمد ا ت2اللي
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دو2ان األستاا صالح الدون الشنك2طي

م2ثق

7ا، محج ا حسن الثاني، الطابق الثاني - الدار 

الب2ضاء

الهاجف : 022.47.03.31/022.47.03.32/02

7.03.70ا.2

الفاكس : ا7.03.1ا.022

STE PROJET PUMA-C8
S.A

رأسمالها : 1.000.000 درهم

 CASABLANCA, : مقرها االجتماعي

 3, RUE ABOU ZAID EDABOUSSI

EX NECKER

بمقت�سى عقد ج2ث2قي جلقاه    -  1

األستاا صالح الدون شنك2طي م2ثق 

بالدار الب2ضاء بتاريخ ا1 أبريل 2020 

 PROJET PUMA شركة  جأسست 

درهم   1.000.000 رأسمالها   - C8

 3 مقرها االجتماعي في الدار الب2ضاء 

زنقة أب2 زاود الداب2�سي.

الصناع2ة  العمل2ات  جم2ع 

بالتط2ير  املتعلقة   التجارية 

 التخط2ط  البناء  التم2يل  التر يج 

 التس2يق  التشغ2ل  التأجير  إدارة 

القطب  داخل  وقع  عقاري  مشر ع 

ا حضري ملزاغان في منطقة ا تدودة 

 يتك2ن من مساكن فردوة  السكن 

ا تماعي  املحالت التجارية  املك2نات 

األخرى.

املشاركة املباشرة أ  غير املباشرة 

في جم2ع العمل2ات املال2ة أ  العقارية 

أ  املنق2لة أ  املؤسسات التجارية أ  

بالنشاط  جتعلق  قد  التي  الصناع2ة 

املشار إل2ه أعاله.

أي عمل2ات من أي ن2ع تساهم في 

جحق2ق هذا الكائن.
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بمقت�سى محضر املتلس اإلداري 

جلقاه األستاا صالح الدون شنك2طي 

م2ثق بالدار الب2ضاء جم تع2ين الس2د 

كريم لغميش رئيس املتلس اإلداري 

عام  مدور  ر نار  فرنس2ا   الس2د 

للشركة.

الشركة  ملف  اإلوداع  جم    -  2

بالستل التجاري باملحكمة التجارية 

الدار الب2ضاء رقم 60859ا.
للنسخ  اإلشاردة

األستاا صالح الدون الشنك2طي
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STE TAFRATRANS

SARL AU

جأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

جم  بالقن2طرة   2020 مارس   16  

املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس 

جحمل  التي  بشريك  ح2د  املحد دة 

ا خصائص التال2ة :

 STE TAFRATRANS  : التسم2ة 

.SARL AU

الهدف االجتماعي : مقا ل في نقل 

املستخدمين  النقل الس2احي.

رأس املال : 100.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

3  7 زا ية زنقة   : املقر االجتماعي 

 8 رقم  غاندي  لبنان مكتب  جبالة 

إقامة فاجن عمارة ب القن2طرة.

التس2ير : آوت سع2د حم2د املزداد 

ا حامل  ا197  ن2فمبر   5 بتاريخ 

 G31925ا رقم  ال2طن2ة  للبطاقة 

بلعاص  عمر  زنقة   36 ب  الساكن 

شقة 09 القن2طرة.

التست2ل  جم   : التجاري  الستل 

باملحكمة  التجاري  بالستل 

االبتدائ2ة بالقن2طرة بتاريخ 25 و2ن22 

2020 جحت رقم 927ا5.
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MUNERIS CONSILIA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

شريك  احد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : إقامة 11 شقة 6 

شارع مل2ية، أكدال، الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جم   ،2020 فبراور  ا  بتاريخ  الرباط 

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

شريك احد باملميزات التال2ة :

 MUNERIS  : التسم2ة 

.CONSILIA

الهدف االجتماعي : خبير محاسب.

الس2د واسين بنحم2،   : الشركاء 

رقم  ب  وقطن  ا تنس2ة،  مغربي 

حي   2 النخ2ل  إقامة   12 الشقة   7

النهضة 1، الرباط.
رأسمال  وقدر   : الشركة  رأسمال 

الشركة بمبلغ ق2مته 100.000 درهم 

كل  ق2مة  سهم   1000 إلى  م2زعة 

 احد 100 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري بالرباط.
زنقة   6 شقة   11 إقامة   : املقر 

مل2ية، أكدال، الرباط.

الشركة تسير من طرف   : اإلدارة 

الشريك  بنحم2،  واسين  الس2د 

ال2ح2د.

املحكمة  في  القان2ني  اإلوداع  جم 

 التجارية بالرباط بتاريخ 6 و2ل22 2020 

جحت الرقم 2167.

111 P

ZOUHAIR NEGOCE
SARL AU

حل الشركة قبل األ ان
على إثر محضر القرار االستثنائي 

 ZOUHAIR للشريك ال2ح2د لشركة

بتاريخ   NEGOCE SARL AU 

10 و2ن22 2020 جقرر ما ولي

 ZOUHAIR NEGOCE حل شركة

SARL AU قبل األ ان.

تسم2ة مصف للشركة في شخص 

ا حامل لبطاقة  الس2د رش2د دح2، 

.X38882 التعريف ال2طن2ة رقم

الشخ�سي  السكن  عن2ان  جعل 

للشريك ال2ح2د للشركة  الكائن ب 

: ججزئة رب2عة رقم 80، طريق مهدوة، 

سال كمقر لتصف2ة حسابات الشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 جحت رقم ا10516.
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LABEL FELIERE
SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
رأسمالها : 300.000 درهم

 املقر االجتماعي : فاس األطلس، 
رقم 9ا زنقة ا حس2مة، عمارة زهرة، 

املكتب 5 الطابق األ ل

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

17 وناور 2020  مستل بفاس بتاريخ 

جأسيس  جم  بفاس   2020 مارس   10

.LABEL FELIERE SARL شركة

اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 

املسؤ ل2ة املحد دة.

الغرض التجاري :

) ح2م  ا ح2ة  ا ح22انات  شراء 

األبقار)  الترب2ة  التسمين  الذبح ؛

ب2ع  تس2يق  ح2م البقر.
رأسمالها : 300.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.

األطلس،  فاس   : االجتماعي  املقر 
رقم 9ا، زنقة ا حس2مة، عمارة زهرة 

املكتب 5، الطابق األ ل.

التس2ير : عمر الع2اد.
التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

ملدونة فاس 62563 بتاريخ 25 مارس 

.2020

113 P

MSCOS ائتمان2ة
عمارة ا1 مكتب رقم 25 زنقة أزكزا، أكدال، 

الرباط

الهاجف : 29 06 16 0661/ 08 08 79 0537

X PACK
األسا�سي  القان2ن  بمقت�سى 
 ،2020 ماي   26 بتاريخ  للشركة 
عبد  الس2د  ال2ح2د  الشريك  قرر 
اات  شركة  جأسيس  النصري  هللا 
الشريك  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

ال2ح2د :
.X PACK SARL AU : اسم الشركة
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
املسؤ ل2ة املحد دة اات شريك  ح2د.

امل2اد  ب2ع   : الشركة  نشاط 
التلف2ف  م2اد  أد ات  الغذائ2ة، 
 التغل2ف  أد ات النظافة  التعق2م.

املقر االجتماعي للشركة : رقم 200 
ح.ي.م   ،5 ججزئة غريني املسيرة أمل 

الرباط.
درهم   10.000  : رأسمال الشركة 
كل  ق2مة  حصة   100 إلى  مقسم 

حصة 100 درهم.
املسير : جم تع2ين الس2د عبد هللا 
التعريف  لبطاقة  ا حامل  النصري، 
كمسير   A78357ا رقم  ال2طن2ة 

للشركة  ملدة غير محد دة.
99 سنة من جاريخ   : مدة الشركة 

التأسيس.
قد جم بكتابة   : القان2ني  اإلوداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
و2ل22   6 بتاريخ  267اا1  جحت رقم 

.2020
عن النسخة  النص

114 P

INTRAD - MAROCAINE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها : 160.000 درهم
مقرها االجتماعي : الرقم 76، حي 

األندلس، جمارة
الستل التجاري رقم : 119293

بمقت�سى قرار ا تمع العام الغير 
جقرر   ،2019 ن2فمبر  ا  عادي بتاريخ 

ما ولي :
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 10.000 رفع رأسمال الشركة من 
درهم إلى 160.000 درهم  الك بخلق 
ق2مة  اات  جدودة  حصة   1500
جكتب  ال2احدة  للحصة  درهم   100
 جحرر كاملة مقابل الدو2ن ا حق2ق2ة 
با حسابات  السائلة  املستلة 

ا تارية بالشركة.
بمقت�سى عقد   : جف2يت حصص 
عرفي بتاريخ 5 ن2فمبر 2019 بالرباط، 
ش2ا شين،  ش2  الس2دة  باعت 
جعفر  زنقة  ا7،  ب  الساكنة 
الرباط  أكدال،   ،11 شقة  الصدوق، 
الساكنة  زانك،  خ2ان  الس2دة  إلى 
زا ية  شارع  جدة،  الغزالي  بإقامة 
شارع ابن جاشفين، الطابق ا خامس، 
200 حصة  الدار الب2ضاء   ،37 شقة 
من ا حصص التي جملكها في الشركة 
بق2مة 100 درهم للحصة مرقمة من 

1 إلى 200.
الس2دة  الشركة  استقالة مسيرة 
ش2 ش2ا شين  الشركة شكرتها على 
جام على إدارتها  مهامها  أعطتها إبراء 
زانك  خ2ان  الس2دة  تع2ين   جم 

كمسيرة جدودة للشركة.
جح2يل املقر االجتماعي للشركة إلى 

رقم 76، حي أندلس، جمارة.
تغ2ير الفص2ل ا، 6  7 من القان2ن 

األسا�سي للشركة نت2جة لذلك.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   11 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 جحت رقم 787ا10.
115 P

ائتمان2ة فداد ش.ا.م.م

5 املركز التجاري ابن سينا، أكدال، الرباط

الهاجف : 72 59 77 0537

STE ELECDOM
SARL

املصادقة على ب2ع ا حصص 
االجتماع2ة

ججدود القان2ن األسا�سي للشركة
العام  ا تمع  محضر  حسب 
أكت2بر  ا  بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
 STE شركة  شركاء  قرر   ،2019
الرأسمال  اات   ELECDOM SARL
مقرها  و2جد  درهم  التي   100.000

ب 5، شارع جادلة، الطائرات، الرباط.

حصص  ب2ع  على  املصادقة 

بحد د  ندور  معمر  الس2د  الشريك 

100 حصة اجتماع2ة لفائدة الس2د 

ب2عمر محمد.

رأسمال  فإن  الب2ع  لهذا   جبعا 

الشركة س2صبح على الشكل التالي :

 650 محمد  ب2عمر  الس2د   -  1

حصة اجتماع2ة ؛

 250 - الس2د الشرقا ي مهدي   2

حصة اجتماع2ة ؛

3 - الس2د ب2عمر وزيد 100 حصة 

اجتماع2ة ؛

ا - مجم2ع ا حصص االجتماع2ة 

1000 حصة اجتماع2ة.

ججدود القان2ن األسا�سي للشركة 

بمقت�سى  عل2ه  منص2ص  ه2  كما 

محضر ا تمع العام االستثنائي.

جم اإلوداع القان2ني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

6 و2ل22 2020 جحت رقم 105267.

116 P

ائتمان2ة فداد ش.ا.م.م

5 املركز التجاري ابن سينا، أكدال، الرباط

الهاجف : 72 59 77 0537

STE ASSOUFI LIL ISKANE
SARL

تع2ين مسير جدود للشركة
ججدود القان2ن األسا�سي للشركة

العام  ا تمع  محضر  حسب 

و2ن22   25 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 

 STE شركة  شركاء  قرر   ،2020

اات   ASSOUFI LIL ISKANE SARL

درهم  التي   2.500.000 الرأسمال 

مكرر،   7 و2جد مقرها بزنقة س2سة 

حسان، الرباط.

الص2في  زكرياء  الس2د  ج2ق2ف 

الص2في  لشركة  كمسير  مهامه  من 

لإلسكان  ججدود تع2ين الس2د محمد 

الص2في  ك2ثر  الص2في  الس2دة 

إعطائهما  مع  للشركة  كمسيرون 

منص2ص  ه2  كما  التس2ير  صالح2ة 

للشركة  األسا�سي  القان2ن  في  عل2ه 

ملدة غير محددة.

لفائدة  اإلمضاء  ججدود صالح2ة 

الس2د محمد الص2في  الس2دة ك2ثر 

املتعلقة  ال2ثائق  الص2في  تم2ع 

بالشركة.

تعدول القان2ن األسا�سي للشركة.

جم اإلوداع القان2ني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

6 و2ل22 2020 جحت رقم 105266.

117 P

MIM COSMETIC
SARL

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

 2020 و2ن22   30 و2م  عقد  الذي 

بالرباط  الذي قرر ف2ه ما ولي :

1 - نقل ملك2ة أسهم : جتنازل شركة 

سهم   500 على   MOON COOK

 MIM COSMETIC لشركة  املنتم2ة 

 NAYAS SARL AU إلى شركة  SARL

 100 بق2مة  األسهم  هذه  جقبل  التي 

درهم لكل منهما.

نقل  على  و2افق  العام  االجتماع 

ملك2ة أسهم.

جم اإلوداع القان2ني لدى املحكمة 

و2ل22   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020 جحت رقم 105289.

118 P

شركة سميرة  ود
 شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

اات الشريك ال2ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : محل ججاري حي 

السعادة رقم ا16، عين عت2ق، 

جمارة

جأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القان2ن  جم  ضع   2020 مارس   12

املسؤ ل2ة  اات  للشركة  األسا�سي 

املحد دة اات الشريك ال2ح2د  التي 

جتميز بما ولي :

ف2د»  «سميرة  شركة   : التسم2ة 

اات  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 

الشريك ال2ح2د.

الهدف : ال2جبات السريعة.

املدة : حددت في 99 سنة انطالقا 

الستل  في  التست2ل  جاريخ  من 

التجاري.

: محل ججاري حي  املقر االجتماعي 

السعادة رقم ا16، عين عت2ق، جمارة.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

مقسمة  درهم   100.000 مبلغ  في 

بثمن  اجتماع2ة  حصة   1000 إلى 

درهم في ح2زة الس2دة سميرة   100

الصد قي 1000 حصة.

من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

فاجح وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التس2ير 

غير  ملدة  الصد قي  سميرة  الس2دة 

محد دة.

الربح  من   %5 وقتطع   : الربح 

الصافي في كل سنة من أجل جك2ين 

االحت2اط القان2ني.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 2020 23 و2ن22  التجارية بالرباط في 

بالستل التجاري جحت رقم 09ا3.

119 P

TRAITEUR BEN BRAHIM
بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر 

في الرباط ا2 و2ن22 2020 قرر شركاء 

 TRAITEUR BEN BRAHIM الشركة

ش.م.م ما ولي :

من   : القان2ني  الشكل  تعدول 

شركة محد دة املسؤ ل2ة إلى شركة 

شريك  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

 ح2د.

 250 جف2يت   : ا حصص  جف2يت 

هشام  الس2د  طرف  من  حصة 

السالم  عبد  الس2د  إلى  القام2س 

برعيش.

الس2د  استقالة   : اإلدارة  تعدول 

هشام القام2س من منصبه كمسير 

لشركة مع تع2ين الس2د عبد السالم 

التعريف  لبطاقة  ا حامل  برعيش، 
كمسير  ح2د   Z29259ا رقم 

للشركة.
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من   13  7  ،6  ،1 امل2اد  تعدول 
القان2ن األسا�سي للشركة.

جم اإلوداع القان2ني بكتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بالرباط جحت رقم 

105212 بتاريخ فاجح و2ل22 2020.
120 P

 INSTITUT DE FORMATION
 DE BOULANGERIE

 ET DE PATISSERIE DE
CASABLANCA

S.A
جأسيس شركة املساهمة

 معهد جك2ين املخابز  املعتنات 
الدار الب2ضاء

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 19 مارس 2020، جم إعداد 
املساهمة  لشركة  األسا�سي  القان2ن 

جحمل ا خصائص التال2ة :
شكل الشركة : شركة املساهمة.

رأسمال الشركة : 300.000 درهم 
فئة  من  حصة   3000 على  مقسم 

100 درهم.
للمطاحن  ال2طن2ة  ا تامعة 

2960 حصة.
للمكر نة  املغرب2ة  ا تمع2ة 
 صناع معتناة الغذائ2ة  الكسكس 

10 حصة.
مخابز  جق2م  ال2طن2ة  ا تمع2ة 

 صنع معتنات 10 حصة.
ا تمع2ة املهن2ة ألنشطة ا حب2ب 

10 حصة.
 STE AGROLAB SARL

10حصة.
املتم2ع 3000 حصة.

شارع  زا ية   : االجتماعي  املقر 
اإلبريهمي  البحار  زنقة  ماجد  أب2 

اإلدري�سي 20000 الدار الب2ضاء.
املخابز  جك2ين  معهد   : االسم 

 املعتنات، الدار الب2ضاء.
املخابز  في  التك2ين   : امل2ض2ع 

 ا حل2يات.
مدراء  ولي  ف2ما   : إداري  مجلس 

الشركة املعن22ن ملدة ثالث سن2ات.

الس2د م2الي عبد القادر العل2ي ؛

الس2د عبد اللط2ف ازام ؛

الس2د ا حسين ازاز.

السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

 جنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

8 و2ن22  التجارية بالدار الب2ضاء و2م 

2020 جحت رقم ا73538.

121 P

STE ALL H-TECHNO
SARL AU

جأسيس شركة
مستل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020، جم  25 فبراور  بم2دلت بتاريخ 

 ضع القان2ن االسا�سي للشركة اات 

املميزات  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

التال2ة :

 STE ALL H-TECHNO : التسم2ة

.SARL AU

الهدف  : أشغال مختلفة أ  البناء.

طريق  أك2ن2ن   : االجتماعي  املقر 

كر ان م2دلت.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

في  ماعدا  للشركة  النهائي  التاسيس 

حالة الفسخ املسبق أ  التمدود.
راسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم للحصة ال2احدة، أكتتبت 

أوت  للس2د  حصة   1000  : كالتالي 

 ا حاج رش2د.

الشركة  تس2ير  وت2لى   : التس2ير 

غير  ملدة  رش2د  أوت  ا حاج  الس2د 

محددة.

من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

ديسمبر من   31 فاجح وناور  جنتهي في 

كل سنة.

بمصلحة  القان2ني  االوداع  جم 

املحكمة  لدى  الضبط  كتابة 

مارس   3 بتاريخ  بم2دلت  االبتدائ2ة 
رقم   ،2020/45 رقم  جحت   ،2020

الستل التجاري 2339.

122 P

 STE  3FTE
SARL AU

جأسيس شركة
مستل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020، جم  25 فبراور  بم2دلت بتاريخ 
 ضع القان2ن االسا�سي للشركة اات 
املميزات  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

التال2ة :
.STE 3FTE SARL AU : التسم2ة

الهدف  : أشغال مختلفة أ  البناء، 
ن2ك2س، دراسة  جرك2ب نظام الري.

د ار اوت امغار   : املقر االجتماعي 
اوت ع2اش م2دلت..

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
في  ماعدا  للشركة  النهائي  التاسيس 

حالة الفسخ املسبق أ  التمدود.
راسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 
100 درهم للحصة ال2احدة، أكتتبت 
كالتالي : 1000 حصة للس2د أ سع2د 

محسن.
الشركة  تس2ير  وت2لى   : التس2ير 
غير  ملدة  محسن  ا سع2د  الس2د 

محددة.
من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 
ديسمبر من   31 فاجح وناور  جنتهي في 

كل سنة.
بمصلحة  القان2ني  االوداع  جم 
املحكمة  لدى  الضبط  كتابة 
و2ن22   19 االبتدائ2ة بم2دلت بتاريخ 
رقم   ،2020/87 رقم  جحت   ،2020

الستل التجاري 2397.
123 P

 STE EFORECES
 ETABLISSEMENT PRIVEE
 DE FORMATION ETUDE

 CONSULTING ET SERVICES
SARL AU

جاسيس شركة
مستل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم   ،2020 فبراور   5 بتاريخ  بم2دلت 
 ضع القان2ن االسا�سي للشركة اات 
املميزات  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

التال2ة :

 STE EFORECS  : التسم2ة 

 ETABLISSEMENT PRIVEE

 DE FORMATION ETUDE

  CONSULTING ET SERVICES

.SARL AU

الهدف  : التك2ين املنهي  املستمر، 

أشغال مختلفة أ  البناء.

: قصر اوت أ فال  املقر االجتماعي 

م2دلت.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

في  ماعدا  للشركة  النهائي  التاسيس 

حالة الفسخ املسبق أ  التمدود.
راسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم للحصة ال2احدة، أكتتبت 

1000 حصة للس2د ا حران   : كالتالي 

م2الي و2نس.

الشركة  تس2ير  وت2لى   : التس2ير 

الس2د ا حران م2الي و2نس ملدة غير 

محددة.

من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

ديسمبر من   31 فاجح وناور  جنتهي في 

كل سنة.

بمصلحة  القان2ني  االوداع  جم 

املحكمة  لدى  الضبط  كتابة 

و2ن22   19 االبتدائ2ة بم2دلت بتاريخ 
رقم   ،2020/86 رقم  جحت   ،2020

الستل التجاري 2395.

124 P

STE WIJYAH MID
SARL AU

جاسيس شركة
مستل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جم   ،2020 ماي   18 بتاريخ  بم2دلت 

 ضع القان2ن االسا�سي للشركة اات 

املميزات  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

التال2ة :

   STE WIJYAH MID  : التسم2ة 

.SARL AU

الهدف  :  أشغال مختلفة أ  البناء 

 ن2ك2س.
زنقة   18 رقم   : االجتماعي  املقر 

الص2مال جدا ت  م2دلت.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

في  ماعدا  للشركة  النهائي  التاسيس 

حالة الفسخ املسبق أ  التمدود.

راسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم للحصة ال2احدة، أكتتبت 

1000 حصة للس2د ال2يسة   : كالتالي 

حافظ.

الشركة  تس2ير  وت2لى   : التس2ير 

غير  ملدة  حافظ  ال2يسة  الس2د 

محددة.

من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

ديسمبر من   31 فاجح وناور  جنتهي في 

كل سنة.

بمصلحة  القان2ني  االوداع  جم 

املحكمة  لدى  الضبط  كتابة 

و2ن22   26 االبتدائ2ة بم2دلت بتاريخ 

رقم   ،2020/94 رقم  جحت   ،2020

الستل التجاري 09ا2.

125 P

STE DAR INDONESIA

SARL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

فسخ مسبق للشركة

في  املؤرخ  املحضر  بمقت�سى 

الشركة  قررت   ،2020 وناور   2

 DAR املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 

 : االجتماعي  مقرها   ،  INDONESIA

حي النهضة اضافي املتم2عة ا عمارة 

20 مشر ع جنان النهضة الرباط.

للشركة  جصف2تها  مسبق  فسخ 

مع جحدود عن2ان االرسال2ات في : حي 

النهضة اضافي املتم2عة ا عمارة 20 

مشر ع جنان النهضة الرباط.

ابراء املسير الس2د مسع2د طاهر.

مسع2د  الس2د  املصفي  تسم2ة 

طاهر.

بمكتب  القان2ني  االوداع  جم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  جحت   ،2020 وناور   30 بتاريخ 

209ا10.

125Pمكرر

 STE HADDIOUI PIECE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

مقرها االجتماعي : 10 زنقة ا حرية، 

الطابق 3، شقة رقم 5 الدارالب2ضاء

الستل التجاري رقم : 60691ا

جاسيس شركة
بتاريخ  خاص  اجفاق  بم2جب 

أجلها  من  أنشئت   ،2020 وناور   28

اات  لشركة  االسا�سي  النظام 

مسؤ ل2ة محد دة اات ا خصائص 

التال2ة :

 STE HADDIOUI  : التسم2ة 

.PIECE

أجزاء  ب2ع   : االجتماعي  الهدف 

الس2ارات.

املقر االجتماعي : 10 زنقة ا حرية، 

الطابق 3، شقة رقم 5 الدارالب2ضاء.

اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 

مسؤ ل2ة محد دة.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

درهم للحصة ال2احدة م2زعة   100

بين الشركاء على الشكل اللتالي:

 1000  .. الس2د محمد ا حدو2ي 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

جاريخ  ضع  من  النهائي  التاسيس 

الستل التجاري.

من فاجح وناي الى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر  من كل سنة ماعدا السنة 

اال لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.

املسير : محمد ا حدو2ي.
التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

:60691ا.

126 P

دو2ان االستاا حاجم  حل2

امل2ثق بالب2ضاء

مقر: زا ية زنقة البشير االبراه2مي  شارع 

املقا مة، اقامة ش2ماء، عمارة F الطابق السفلي 

الدارالب2ضاء

الهاجف : 00.82.ا05.22.5

00.87.ا05.22.5

الفاكس : 89.ا05.22.5

STE AGRI CONCEPT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : زا ية زنقة 

البشير االبراه2مي، اقامة شرف ج 
3، الطابق الرابع، الشقة رقم 12 
الجير ند مق2مة عند دوج2د م 

الدارالب2ضاء
الستل التجاري رقم : 1ا93اا 

الدارالب2ضاء
تعدول 

جلقاه  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 
االستاا حاجم  حل2، امل2ثق بالب2ضاء 
ا خاص   ،2020 ماي   21 بتاريخ 
للشركة  العادي  الغير  العام  با تمع 
شركة  ك2نس2بت»  اكري   » مسماة 
جقرر  محد دة،  مسؤ ل2ة  اات 

باجماع الشركاء على ما ولي :
ج2س2ع الهدف االجتماعي للشركة 
ليشمل  اكري ك2نس2بت»   » املسماة 

االستغالل الغاب2ي بج2مع فر عه.
جحدوث القان2ن االسا�سي للشركة 
بعد  ك2نس2بت»  اكري   » املسماة 

ج2س2ع الهدف االجتماعي.
االسا�سي  القان2ن  من   3 املادة 
الهدف  لتشمل  تغ2يرها  جم  للشركة 
جاسيس  عند  املقرر  االجتماعي 
الشركة مع زيادة االستغالل الغاب2ي 

بجم2ع فر عه.
االسا�سي  القان2ن  من  جبقى  ما 

للشركة لم وطرأ عل2ه أي تغ2ير.
بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 
ب2الوة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2020 و2ن22   22 بتاريخ  الب2ضاء 
736581  التعدول  رقم  جحت 
و2ن22   22 بتاريخ  التجاري  بالستل 

2020، جحت رقم 10857.
ملخص قصد النشر

امل2ثق

127 P

STE KASR ELBAHR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

بشريك  ح2د

االستثنائي  العام  ا تمع  قرر 

املنعقد بتاريخ 20 وناور 2020 لشركة 

 KSAR ELBAHR البحر»  «قصر 

محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 
 800.000 رأسمالها  بشريك  ح2د، 

االجتماعي  مقرها  الكائن  درهم، 

11 شارع امام مالك الس2ي�سي  بف2ال 

الرباط.
التجاري  بالستل  املستلة 

بالرباط رقم 106861 ، جقرر ما ولي :

طبقا  الشركة  نشاط  استمرار 
القانـــــــ2ن  من   86 املادة  ملقتض2ات 

.05-96

الشركة،  رأسمال  ه2كلة  اعادة 

الشركة  راسمال  من  بالتخف2ض 

جليها  درهم،   600.000 قدره  بمبلغ 
بمبلغ  الشركة  راسمال  في  زيادة 

درهم  الك باملقاصة مع   800.000
ا تاري  )ا حساب  الشركة  دو2ن 

للشركاء).

جح2ين النظام االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان2ني  االوداع  جم 

و2ل22   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020، جحت رقم 105265.

128 P

STE AFIFI CONSULTING

GSM : 06.61.35.57.83

EMAIL : afifi.consulting@gmail.com

STE BADSOL
SARL AU

مستل  عقد  ملقرارات  جبعا 

جم   ،2020 فبراور   28 في  بالرباط 

 ضع القان2ن االسا�سي لشركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة باملميزات التال2ة :

 STE BADSOL  : التسم2ة 

ش.م.م.ش. .

د ار   2 متجر   : االجتماعي  املقر 

ا الد الع2ا�سي عامر، سال.

امل2ض2ع : ججارة ا حدود  االعمال 

املختلفة.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التس2ير 

غير  ملدة  ادريس  احريض  الس2د 

محددة.

درهم   100.000  : الراسمال 

مقسمة الى 1000 حصة بق2مة 100 

احريض  ملك2ة  في  للحصة  درهم 

ادريس.

من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

ديسمبر،   31 في  وناور  جنتهي  فاجح 

باستثناء السنة اال لى من التأسيس.

كتابة  لدى  القان2ني  االوداع  جم 

بسال  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 

جحت رقم   ،2020 بتاريخ فاجح و2ن22 

59اا3.

الستل التجاري رقم : 19ا31.

129 P

STE AFIFI CONSULTING

GSM : 06.61.35.57.83

EMAIL : afifi.consulting@gmail.com

STE TRAVO PLUS3
 SARL

مستل  عقد  ملقرارات  جبعا 

جم   ،2020 فبراور   28 في  بالرباط 

 ضع القان2ن االسا�سي لشركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة باملميزات التال2ة :

 STE TRAVO PLUS3  : التسم2ة 

ش.م.م.

د ار   1 متجر   : االجتماعي  املقر 

ا الد الع2ا�سي عامر، لقبيبات سال.

امل2ض2ع : ججارة ا حدود  االعمال 

املختلفة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس الفعلي للشركة.

من  الشركة  تسير   : التس2ير 

طرف الس2د احريض ب2بكر ملدة غير 

محددة.

درهم   100.000  : الراسمال 

مقسمة الى 1000 حصة بق2مة 100 

احريض  ملك2ة  في  للحصة  درهم 

ب2بكر.

من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

ديسمبر،   31 في  وناور  جنتهي  فاجح 

باستثناء السنة اال لى من التاسيس.

كتابة  لدى  القان2ني  االوداع  جم 

بسال  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 

رقم  جحت   ،2020 و2ن22   11 بتاريخ 

18اا3.

الستل التجاري رقم : 31367.

130 P

ائتمان2ة أسفار ك2نساي

شقة رقم ا جنان النهضة 1 الرباط

الهاجف : 05.37.72.97.60

النقال : 3.37ا.ا06.62.7

 STE INSTITUT RYAD DES

 CARRIERES DE SANTE
SARL

راسمال : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شقة رقم 38  39 

عمارة ف، زنقة ا حس2مة، مركب 

ر�سى الرباط

تغ2يرات في شركة
االستثنائي  العام  ا تمع  اطار  في 

 INSTITUT RYAD DES لشركة 

 CARRIERES DE SANTE SARL

 ،2019 ديسمبر   12 بتاريخ  املنعقد 

التغ2يرات  االعضاء  باالجماع  قرر 

التال2ة :

املصادقة على ب2ع االسهم :

العام  ا تمع  أعضاء  قرر 

على  املصادقة  للشركة  االستثنائي 

 ABDELOUAHED الس2د  ب2ع 

للبطاقة  ا حامل   ،  KRIOUILE

 ،C285302 رقم  ال2طن2ة  التعريف 

جم2ع أسهمه ما مجم2عه 500 سهم 

 YAMNA KRIOUILE لصا ح الس2دة

 YAMNA الس2دة   جك2ن   بذلك 

البطاقة  ا حاملة   KRIOUILE

 ،C250867 رقم  ال2طن2ة  التعريف 

مالك االسهم املب2عة أعاله،  جصبح 

بذلك شريكة  احدة 1000 سهم.

القان2ني  الشكل  على  املصادقة 

.SARL AU الى SARL للشركة من

الشكل  وصبح  االسهم،  ب2ع  بعد 
شركة   SARL AU للشركة  القان2ني 
بشريك  محد دة  مسؤ ل2ة  اات 
اات  شركة   SARL من  بدال   ح2د 

مسؤ ل2ة محد دة.
النظام  جح2ين  على  املصادقة 
جحدوث النظام االسا�سي   ( االسا�سي 

للشركة).
العام  ا تمع  أعضاء  قرر 
االسا�سي  النظام  جح2ين  االستثنائي 
جم  التي  التغ2يرات  بعد  للشركة 

اجراؤها.
باملحكمة  القان2ني   االوداع  جم 
و2ن22   26 و2م  بالرباط  التجارية 

2020، جحت رقم 105115.
للب2ان
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ائتمان2ة أسفار ك2نساي

شقة رقم ا جنان النهضة 1 الرباط

الهاجف : 0537729760

SOFI GOODS
SARL AU

رأسمال : 100.000 درهم
العن2ان : الحي الصناعي، حي 

ب2رقراق رقم 18، الرباط
تغ2يرات قان2ن2ة

االستثنائي  العام  ا تمع  إطار  في 
 SOFI GOODS SARL AU لشركة 
املنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 قرر 
األعضاء  باإلجماع التغ2يرات التال2ة :
1 - تغ2ير مكان اإلقامة بعقد إوجار :
جذكير : وقع مقر الشركة في الحي 
 ،18 رقم  ب2رقراق،  حي  الصناعي، 

الرباط.
تغ2ير  األعضاء  باإلجماع  قرر 
بم2جب  الشركة  إقامة  مكان 
حي  الصناعي،  الحي  من  إوجار  عقد 
ب2رقراق، رقم 18، الرباط إلى مستد 
الصناعي،  الحي   3 رقم  ال2حدة 

الرباط.
األسا�سي  القان2ن  جحدوث   -  2

للشركة :
ا تدودة  التعدوالت  مراعاة  مع 

للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22  فاجح  و2م  بالرباط  التجارية 

2020 جحت رقم 105225.
للب2ان

132 P

KASABLANCA BEACH
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

عن2ان مقرها االجتماعي إقامة 

حدائق انفا الطابق األر�سي شقة 

8 شارع ل2د  عين الدواب - الدار 

الب2ضاء
رقم التق22د في الستل التجاري 

5ا2778

جف2يت حصص اجتماع2ة
بم2جب عقدون عرف2ين بتاريخ 26 

جم جف2يت ا حصص   2018 ديسمبر 

كالتالي :

الس2د  طرف  من  حصة   1.800

ب2بكر را�سي بنجل2ن   3.300 حصة 

من طرف الس2د عمر العال ي، الكل 

 ONYX HOLDING لفائدة الشركة 

ش.م.م بشريك  ح2د.

وناور   7  بمقت�سى محضر بتاريخ 

جم تع2ين الس2د رش2د أمغار   2019
قب2ل  مع  أعاله  الشركة  كمسير 

استقالة عمر العال ي.

133 P

MINE DE CENTRE
شرك اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 32 شارع فال 

 لد عمير  زنقة  اد بهت، الطابق 2، 

أكدال، الرباط

الستل التجاري - 126289

العام  ا تمع  محضر  قرار  جحت 

جم   ،2020 و2ن22   10 العادي بتاريخ 

اجخاا القرارات التال2ة :

معاونة جقرير اإلدارة ح2ل السنة 

املنته2ة في 31 ديسمبر 2019.

السنة  حسابات  على  املصادقة 

املنته2ة في 31 ديسمبر  2019.

جخص2ص نتائج هذه السنة.
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في  إليها  املشار  االجفاق2ات  اكر 

فبراور   13 لـ   5-96 للقان2ن  ا6  املادة 

.1997

استمرار نشاط الشركة.

إبراء امة اإلدارة.

للق2ام  الصالح2ات  جف2يض 

باإلجراءات الالزمة.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  جحت   2020 و2ن22   12 بتاريخ 

.360
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MSL MINERALS
شرك اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها 0.000ا3.1 درهم

مقرها االجتماعي : 32 شارع فال 

 لد عمير  زنقة  اد بهت، الطابق 2، 

أكدال، الرباط

الستل التجاري - 105359

العام  ا تمع  محضر  قرار  جحت 

جم   ،2020 ماي  ا1  بتاريخ  العادي 

اجخاا القرارات التال2ة :

املصادقة على جقرير اإلدارة ح2ل 

نشاط الشركة.

في  املنته2ة  السنة  على  املصادقة 

31 ديسمبر 2019.

جخص2ص نتائج السنة املنته2ة في 

31 ديسمبر  2019.

املصادقة على جقرير اإلدارة ح2ل 

ا6  املادة  في  إليها  املشار  االجفاق2ات 

تعدوله  جم  كما   5-96 قان2ن  من 

بالقان2ن 24-10.

استمرار نشاط الشركة.

إبراء امة التس2ير.

أسئلة مختلفة.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  جحت   2020 و2ن22   12 بتاريخ 

.362
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SOCIETE POMME ELEC

SARL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 32 زنقة ابن 

بط2طة اوت غ2ات - م2دلت

1 - بمقت�سى محضر ا تمع العام 

 2020 و2ن22   26 بتاريخ  االستثنائي 

 POMME» شركة  شركاء   افق 

 900 جف2يت  على  ش.م.م   «ELEC

الس2د  طرف  من  اجتماع2ة  حصة 

الس2د  لفائدة   390 ال2اس  العل2ي 

510 لفائدة الس2دة  غاف2ل و2نس   

مصل2ح الهام.

حدد  التف2يت،  لهذا  جبعا 

مبلغ  في  االجتماعي  الرأسمال 

 1.000 إلى  م2زع  درهم   100.000

كل  احدة  ق2مة  اجتماع2ة  حصة 

100 درهم، م2زعة على الشركاء كما 

ولي :

الس2د العل2ي ال2اس : 100 حصة 

اجتماع2ة.

الس2د غاف2ل و2نس : 390 حصة 

اجتماع2ة.

 510  : الهام  مصل2ح  الس2دة 

حصة اجتماع2ة.

املتم2ع : 1000 حصة اجتماع2ة.

االستثنائي  العام  ا تمع  قرر 

مسير  و2نس  غاف2ل  الس2د  تع2ين 

للشركة ملدة غير محد دة.

االستثنائي  العام  ا تمع  قرر 

األشغال  مز الة  نشاط  تشط2ب 

التك2ين،  نشاط  املختلفة  إضافة 

االستيراد  التصدور.

جم اإلوداع القان2ني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بم2دلت  االبتدائ2ة  املحكمة 

 2020/98 جحت رقم   2020 2 و2ل22 

 الستل التجاري رقم 63ا1.
ملخص قصد النشر

التس2ير

136 P

SOCIETE L.K MURAMAROC
SARL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : ا51، ججزئة 

الرياض - م2دلت

ا تمع  محضر  بمقت�سى   -  1

و2ن22  فاجح  بتاريخ  االستثنائي  العام 

 L.K» شركة  شركاء  2020  افق 

على  ش.م.م   «MURAMAROC

00ا   : 500 حصة اجتماع2ة  جف2يت 

خنف2ر  الس2د  طرف  من  حصة 

حسن   100 حصة من طرف الس2د 

اع2يران محمد لفائدة لكحل مر ان.

حدد  التف2يت،  لهذا  جبعا 

مبلغ  في  االجتماعي  الرأسمال 

 1.000 إلى  م2زع  درهم   100.000

كل  احدة  ق2مة  اجتماع2ة  حصة 

الشركاء  على  م2زعة  درهم،   100 

كما ولي :

 1000  : مر ان  لكحل  الس2د 

حصة اجتماع2ة.

املتم2ع : 1000 حصة اجتماع2ة.

قرر ا تمع العام االستثنائي تغ2ير 

الفصلين 6   7 من النظام األسا�سي.

جم اإلوداع القان2ني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بم2دلت  االبتدائ2ة  املحكمة 

 2020/97 جحت رقم   2020 2 و2ل22 

بالستل التجاري رقم 2011.
ملخص قصد النشر

التس2ير
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STE IMXTRAL
SARL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها 1.800.000 درهم

شارع سال س2ق ا تمعة 23

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 

و2ن22   26 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 

ال2ح2د لشركة  الشريك  قرر   2020

STE IMXTRAL SARL ش.م.م ش.  

ما ولي :

1 - الرفع من الرأسمال االجتماعي 

 STE IMXTRAL SARL لشركة 

ش.م.م ش.  من مبلغ 200.000 درهم 

1.800.000 درهم أي بمبلغ  إلى مبلغ 

مكتتبة  محررة  درهم   1.600.000

للشريك  ا تاري  ا حساب  بمقاصة 

ال2ح2د  الك بإنشاء 16.000 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة.

السادس  الفصلين  تغ2ير   -  2

األسا�سي  القان2ن  من   السابع 

للشركة كما ولي :

الفصل السادس ا تدود :

جبعا للرفع من الرأسمال االجتماعي 

أصبح الرأسمال االجتماعي كما ولي :

 : العزيز  عبد  العبدي  الس2د 

1.800.000 درهم.

املتم2ع : 1.800.000 درهم.

الفصل السابع ا تدود :

حدد الرأسمال االجتماعي في مبلغ 

 18.000 1.800.000 درهم م2زع إلى 

درهم   100 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 

كل2ا  مخصصة  محررة  للحصة، 

للشريك كما ولي :

 : العزيز  عبد  العبدي  الس2د 

18.000 حصة.

املتم2ع : 18.000 حصة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22   3 بتاريخ  بم2دلت  االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 2020/99 بالستل 

التجاري رقم 887.
ملخص قصد النشر

اإلمضاء : املسير
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DOMAINE EL FOUNINI
SARL AU

 10 محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020 جم جك2ين نظام أسا�سي  و2ن22 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  لشركة 

اات شريك  ح2د خصائصها كالتالي :

 DOMAINE EL»  : التسم2ة 

.«FOUNINI
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الهدف : جمارس الشركة األهداف 

التال2ة :

الفالحة.

الشقة بالطابق   : املقر االجتماعي 
األ ل ال2اقع برقم 5 العمارة ا9 زنقة 

ناب2لي املح2ط الرباط.
 100.000  : رأس املال االجتماعي 

حصة ق2مة   1000 درهم مقسم إلى 

كل  احدة 100 درهم.

الس2دة  تع2ين  جم   : التس2ير 

لبطاقة  ا حاملة  لط2فة  الف2ن2ني 

 D351511 رقم  ال2طن2ة  التعريف 

غير  للشركة  ملدة  كمسير  ح2د 

محد دة.

جم  ضع   : القان2ني  اإلوداع 

الضبط  كتابة  لدى  القان2ني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط جحت رقم 

الستل التجاري 289اا1.
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 HAUTE QUALITE

D’HABITATION
«H.Q.H»

استثنائي  عام  جمع  بمقت�سى 
قرر   2020 و2ن22   30 حرر في الرباط 

 HAUTE QUALITE» الشركة  شركاء 

ش.م.م   «D’HABITATION «H.Q.H

ما ولي :

املصادقة على شر ط االجتماع.
تعدول امل2اد ا1   16 من القان2ن 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

و2ل22   6 بتاريخ   105287 جحت رقم 

.2020
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ESPACE AGRI ERRAHMA
SARL

بمقت�سى العقد العرفي املصادق 

2020 جم إنشاء  8 و2ن22  عل2ه بتاريخ 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

جحمل ا خصائص التال2ة :

 ESPACE AGRI  : التسم2ة 
.ERRAHMA SARL

النجاح  ججزئة   : االجتماعي  املقر 
س2دي جابر بني مالل.

الغرض االجتماعي : ب2ع املب2دات 
 اآلل2ات الفالح2ة.

رأس املال : 100.000 درهم.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

جاريخ تست2لها في الستل التجاري.
حدودان،  علي  الس2د   : املسير 
CIN n° Z392500،  الس2د جب2جي 
CIN n° IA100095،  الك  هادي، 

ملدة غير محددة.
فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وناور  جنتهي 

سنة.
بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
ببني  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 
الستل   ،325 رقم  جحت  مالل 
فاجح  بتاريخ   10153 رقم  التجاري 

و2ل22 2020.
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ISLAMONY
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املصادق 
عل2ه بتاريخ 3 مارس 2020 جم إنشاء 
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة اات 
ا خصائص  جحمل  ال2ح2د  الشريك 

التال2ة :
 ISLAMONY SARL  : التسم2ة 

.AU
املقر االجتماعي : فرياطة جاكزيرت 

دائرة القصيبة إقل2م بني مالل.
جح2يل   : االجتماعي  الغرض 

األم2ال.
رأس املال : 50.000 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
جاريخ تست2لها في الستل التجاري.

املسير : الس2د عبد النبي ك2اس، 
CIN n° IB64864،  الك ملدة غير 

محددة.
فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وناور  جنتهي 

سنة.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

ببني  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 

الستل   ،282 رقم  جحت  مالل 

التجاري رقم 10107 بتاريخ 16 و2ن22 

.2020
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مكتب املحاسبة إيهاب استشارة ش.ا.م.م
رأسمال الشركة : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع ا حسن الثاني، عمارة 

البنك املغربي للتجارة ا خارج2ة
مكتب رقم 9 الناض2ر

س.ت 15ا5

 O’MRABO CAFE

RESTAURANT
SARL

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

جم جأسيس شركة   ،2020 و2ن22   22

باملميزات  محد دة  مسؤ ل2ة  اات 

التال2ة :

 O’MRABO CAFE  : التسم2ة 

.RESTAURANT SARL

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

مسؤ ل2ة محد دة.

امل2ض2ع : هدف الشركة :

استغالل مقهى  مطعم.

 جصدور  استيراد جم2ع منت2جات 

النظافة  امل2اد الغذائ2ة.

ا حسن  شارع   : الشركة  مقر 

عمارة البنك املغربي للتجارة  الثاني، 

ا خارج2ة، مكتب رقم 9 الناظ2ر.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

حصة من فئة   10.000 مقسمة إلى 

كلها  ال2احدة  للحصة  دراهم   10

محررة  م2زعة كل حسب مساهمته 

على النح2 التالي :

 : الدون  عماد  ب2عقلين  الس2د 

5.100 حصة.

900ا   : ال2ماني  ب2عقلين  الس2د 

حصة.

الس2د  تع2ين  جم   : التس2ير 

ب2عقلين عماد الدون مسيرا للشركة 

ملدة غير محد دة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وناور  جنتهي 

سنة.

الستل  في  مق2دة  الشركة 

التجاري بالناظ2ر جحت رقم 20079.
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SM REVETEMENT

SARL

جأسيس
طبقا ملقتض2ات القان2ن األسا�سي 

جقرر   2020 ماي   9 بتاريخ  املؤرخ 

املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس 

املحد دة لها ا خصائص التال2ة :

 SM  : االجتماعي  االسم 

REVETEMENT

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

األشغال   : االجتماعي  الغرض 

املتعددة  البناء.

Négoce

االستيراد  التصدور.

زنقة   8 30 شقة  إقامة   : العن2ان 

م2الي أحمد ل2ك2لي حسان الرباط.

رأسمال الشركة : 500.000 درهم 

مقسم إلى 5000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة ال2احدة.

 الشركاء :

ال2ردي ابراه2م 3500 حصة.

مزين صفاء 1500 حصة.

ال2ردي  الس2د  عين   : التس2ير 

غير  ملدة  للشركة  مدورا  ابراه2م 

محد دة.

التجاري  بالستل  التق22د  جم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

6 و2ل22 2020 جحت رقم 285اا1.

145 P
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 FOUZIA AGRI
PRODUCTION

ش.م.م.ش. 
جأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم   2020 مارس   10 بتاريخ  بالرباط 
إنشاء القان2ن األسا�سي لشركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د لها 

املميزات التال2ة :
مهدي  الس2د   : ال2ح2د  الشريك 

اضع2ف.
 FOUZIA AGRI  : التسم2ة 

PRODUCTION ش.م.م.ش. .
غرض الشركة : للشركة نشاطات 
متعددة داخل املغرب  خارجه جتمثل 

أساسا في :
إنتاج ا حل2ب.

االستيراد  التصدور.
التفا ض التجاري.

: ض2عة رابحة آوت  املقر الرئي�سي 
م2�سى آوت ب2يحيى ج2فلت.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
و2م جأسيسها.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  مقسما  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 بق2مة  حصة 
الس2د  في ح2زة  جم2ع هذه األسهم 

مهدي اضع2ف.
إداريا  مسيرة  الشركة   : التس2ير 
الس2د  طرف  من  محددة  غير   ملدة 

مهدي اضع2ف.
السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
التجاري  بالستل  للشركة  القان2ني 
و2م بت2فلت  االبتدائ2ة   للمحكمة 

3 و2ل22 2020 جحت رقم 76.
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FOURNITURE ET MATERIEL 
DE BUREAU AL FATH

SARL AU
ل2ازم  أد ات مكتب2ة

ش.م.م
رقم الستل التجاري 81107

فسخ الشركة

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 

مارس   31 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

للشركة  االجتماعي  باملقر   2020
 27 13 رقم  طنجة بقعة النصر زنقة 

 بعد املدا لة جقرر ما ولي :

الفسخ املسبق للشركة.

إومان  رح2  الس2دة  تع2ين 

كمصف2ة للشركة.

باملقر  التصـف2ة  مكان  جحدود 

التالي :
 27 رقم   13 زنقة  النصر  بقعة 

طنجة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 2873 رقم  جحت  بطنجة  التجارية 

بتاريخ فاجح و2ل22 2020.
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سانتي واكسيون صوصيال
ش.م.م

رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : 29، زنقة ج2بقال
رقم 3، الطابق الثاني، حي املسيرة

أكادور

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

مستل   2020 فبراور   21

 2020 مارس   6 بتاريخ  بأكادور 

 2020/7158OR رقم  جحت 

RE 2020000793812067 جم  ضع 

اات  م.م  لشركة  األسا�سي  النظام 

الشريك ال2ح2د مميزاتها كالتالي :

الشكل : شركة محد دة املسؤ ل2ة 

)ش م م) اات الشريك ال2ح2د.
سانتي  اكس22ن   : التسم2ة 

ص2ص2ال ش.م.م.

الغرض )مقتطف) :

تس2ير  اجتماع2ة  في  إرشادات 

صحة اإلنسان.

في  إرشادات  التدريب  الدعم 

تس2ير املشاريع الطب2ة.

لألعمال  اإلنجليزوة  في  التك2ين 

 الطب.

استيراد املعدات.

 جم2ع العمل2ات التي لها عالقة 
مباشرة أ  غير مباشرة بالغرض أعاله.
زنقة   ،29  : االجتماعي  املقر 
حي  الطابق الثاني،   ،3 رقم  ج2بقال، 

املسيرة، أكادور.
املدة : 99 سنة.

الرأسمال : 10.000 درهم أي 100 
حصة من فئة 100 درهم محررة نقدا.
الثالث  ج2ن  كامبل   : الشركاء 

100 حصة.
مسير  ح2د  عين   : التس2ير 

بالت2ق2ع املنفرد :
الس2د ج2ن  كامبل الثالث مزداد 
بتاريخ 6 أبريل 1978 بفل2ريدا بأمريكا 
ا حامل  ت2از  ا تنس2ة،  امريكي 
الساكن  8502269ا5   : السفر رقم 

ب : 117 بل2ك 6 زنقة زالقة أكادور.
اإلوداع  جم   : الضبط  كتابة 
الضبط  كتابة  لدى  القان2ني 
بتاريخ بأكادور  التجارية   باملحكمة 

ا8ا90  جحت رقم   2020 و2ن22  ا2 
بالستل  الشركة  تست2ل   جم 
رقم  جحت  ال22م  نفس  في  التجاري 

3191ا.
من أجل النشر  الب2ان

املسير
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RIMAL BEST
SARL D’AU

تعدوالت قان2ن2ة
ال2ح2د  املساهم  قرار  إثر  على 
اات  شركة   RIMAL BEST لشركة 
املساهم  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 
 100.000 رأسمالها  البالغ  ال2ح2د، 
درهم  الكائن مقرها االجتماعي بحي 
الف2سفاط،  ججزئة   2 رش2د  م2الي 

رقم 3، الع22ن، جقرر ما ولي :
س2بر  تشغ2ل  إدارة  إنشاء، 
 HALA ماركت جحت االسم التجاري 

.MARKET
كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 
رقم  جحت   2020 و2ل22   7 بتاريخ 

.20/1246
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NEW 2016

SARL D’AU

تعدوالت قان2ن2ة
االستثنائي  العام  ا تمع  إثر  على 

شركة   NEW 2016 ملساهمي شركة 

البالغ  املحد دة،  املسؤ ل2ة  اات 

درهم  الكائن   1.000.000 رأسمالها 

الدشيرة،  بساحة  االجتماعي  مقرها 

الشقة  الطابق األ ل،  إقامة الفتح، 

3، الع22ن، جقرر ما ولي :

مبلغ  إلى  الشركة  رأسمال  رفع 

خلق  طريق  عن  درهم   5.000.000

حصص نقدوة.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 

رقم  جحت   2020 و2ل22   7 بتاريخ 

7ا12.
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 SOUJOUD IMPORT

EXPORT

SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

SIEGE SOCIAL : RES Al Boustane

Hay Al Qods G 3b N° 9

Elbernoussi - CASABLANCA

RC : 230781 - IF : 40253761

تغ2ير املقر االجتماعي
بم2جب قرارات الشريك ال2ح2د 

بتاريخ ا2 ديسمبر 2013 جقرر ما ولي :

تغ2ير املقر االجتماعي.

جح2ين النظام األسا�سي للشركة.

إعطاء الصالح2ات.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ الب2ضاء  للدار   التجارية 

ا2 و2ن22 2020 جحت رقم 737075.

151 P



7787 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

 ONYX FOR INDUSTRY &

TRADE DEVELOPMENT
جأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

جم   ،2020 و2ن22   19 بتاريخ  الب2ضاء 

جأسيس شركة بامل2اصفات التال2ة :

 ONYX FOR  : التسم2ة 

 INDUSTRY & TRADE

DEVELOPMENT
زنقة سبتة   ،7  : االجتماعي  املقر 

إقامة رامي الطابق الثاني رقم املكتب 

8 الدار الب2ضاء.

الهدف االجتماعي :

دعم الشركات في جح2لها الصناعي.

جم2ع  في  الشركة  مشاركة 

التي  أ   إنشاؤها  جم  التي  الشركات، 

ربطها  ومكن  إنشاؤها  التي  سيتم 

بهدف  مباشر  غير  أ   مباشر  بشكل 

اات  أ   مماثلة  بأهداف  أ   الشركة 

خاصة الشركات أ  الشركات  صلة، 

التي من املرجح أن يساهم هدفها في 

بأي  الشركة،  هذا  غرض  جحق2ق 

حال من األح2ال، ال س2ما من خالل 

املساهمة أ  االكتتاب أ  شراء األسهم 

أ  األسهم أ  أرباح األسهم أ  االندماج 

التحالف  أ   املشترك  املشر ع  أ  

أ  الرعاوة.
وج2ز  الغاوة،  لهذه  جحق2قا 

للشركة على  جه ا خص2ص إنشاء 

جم2ع املؤسسات  اكتسابها  إدارتها 

أطراف  لصا ح  حتى   تشغ2لها، 

القان2ن  تم2ع  ألحكام  ثالثة،  فقا 

أ   مباشر  بشكل  املتعلقة  العمل2ات 

غير مباشر بهدف الشركة.

 عم2ما : جم2ع املعامالت املال2ة، 

العقارية  غير  الصناع2ة،  التجارية، 

صلة  اا  جك2ن  قد  العقارية،  التي 

باألهداف  مباشرة  غير  أ   مباشرة 

في جط2يرها  املذك2رة أعاله  تساهم 

أ  جمدودها.

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

مسؤ ل2ة محد دة.

الرأسمال : 1.000.000 درهم.

السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 
إلى 31 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.
ا حصص : 

شركة.ONYX 900.000 درهم.
 GEMMARIA TRADE شركة 

100.000 درهم.
وام2ل،  ال2احد  عبد   : التس2ير 
رقم  ال2طن2ة  البطاقة  حامل 
رقم   90 زنقة  في  املق2م   ،BE16075
الدار  الفرنس2ة  العائلة  حي   ،31

الب2ضاء.
املحكمة   : القان2ني  اإلوداع 

التجارية الدار الب2ضاء.
الستل التجاري : 153ا6ا بتاريخ 

3 و2ل22 2020.
152 P

 MATERIAL TRADING FOR
NORTH AFRICA

جأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
2020، جم  20 فبراور  الب2ضاء بتاريخ 

جأسيس شركة بامل2اصفات التال2ة :
 MATERIAL  : التسم2ة 
TRADING FOR NORTH AFRICA

املقر االجتماعي : ا1، زنقة ل2سيرن 
إقامة لط2فة الطابق 1 املكتب 3 حي 

املستشف2ات الدار الب2ضاء.
الهدف االجتماعي :

في املغرب أ  في  ججارة م2اد البناء 
ا خارج.

تشي2د املباني  األشغال العم2م2ة.
 ك2ل أعمال في م2اد البناء.

الل2جست2ة  النقل  ا خدمات 
للسلع أ  امل2اد.

العمل2ات  جم2ع  عام   بشكل 
الصناع2ة،  التجارية،  املال2ة، 
جتعلق  التي  العقارية،  العقارية  غير 
بشكل مباشر أ  غير مباشر باألهداف 
ممثال  هدف  أي  أ   أعاله  املذك2رة 
أن  املرجح  من  بها  املرجبطة  أ   آخر 

وفضل جط2يره أ  جمدوده.
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
شريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

 ح2د..

الرأسمال : 100.000 درهم.
السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

إلى 31 ديسمبر.
املدة : 99 سنة.

الشريك  ساهم   : ا حصص 
ال2ح2د للشركة الس2د طارق بلحسن 

بمبلغ 100.000 درهم.
بلحسن  طارق  الس2د   : التس2ير 
التعريف  لبطاقة  ا حامل  الس2د 
ال2طن2ة رقم BJ214976  الساكن ب 
18 شارع باحماد R N، الدار الب2ضاء.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
للدار  التجارية  باملحكمة  القان2ني 
جحت   2020 و2ل22   2 بتاريخ  الب2ضاء 

رقم 63959ا.
153 P

 BOULANGERIE PATISSERIE
BEL FRANCE

ش.م.م
تعدول

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 2020  املستل  و2ن22   29 

30 و2ن22 2020، جقرر ما ولي :
ال2حدي  سع2د  الس2د  استقالة 
ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة  ا حامل 
شريك  غير  كمسير   J291782 رقم 

للشركة.
الرحمان  عبد  الس2د  تع2ين 
التعريف  لبطاقة  ا حامل  حفا�سي 
غير  مسيرا   JM1919 رقم  ال2طن2ة 
شريك للشركة  الك ملدة 3 سن2ات 
جبتدئ من 22 و2ن22 2020 إلى غاوة 

21 و2ن22 2023.
عبد  الس2د  ج2ق2ع  اعتماد  جم 
العق2د  جم2ع  في  حفا�سي  الرحمان 

 ال2ثائق اإلدارية  الق2م املال2ة.
ومكن للمسير أن وق2م بأي عمل 
إداري مرجبط بنشاط الشركة، فقط 
الره2ن  الرهن2ة  ر ابط  الدو2ن 
التي  أ    مساهمة الشركة املؤسسة 
األصل  جبادل  ب2ع  ستؤسس  كذا 
د ن  إجرائها  ومكن  ال  التجاري، 

م2افقة الشركاء.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

التجارية بأكادور بتاريخ 7 و2ل22 2020 

جحت رقم 90891.

154 P

شركة بيت البحر
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار الب2ضاء

عمالة عين السبع الحي املحمدي

الطريق الرئيس2ة رقم 1

تع2ين مسير جدود :
بمكتب  حرر  محضر  بمقت�سى 

م2ثق  رحم2ن،  حسن  األستاا 

 ،2020 و2ن22   8 بتاريخ  بالرباط، 

قرر ا تمع العام غير العادي تع2ين 

الس2د ن2ر الدون األو2بي اإلدري�سي، 

ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

رقم F208587 كمسير جدود ملدة غير 

محد دة.

ملزمة  ستك2ن  فالشركة   بالتالي 

املنفصل  بالت2ق2ع  صح2ح  بشكل 

األو2بي  الدون  ن2ر  الس2د  من  لكل 

األو2بي  الهادي  الس2د  اإلدري�سي، 

األو2بي  حمزة  الس2د  أ   االدري�سي 

اإلدري�سي.

الت2ق2ع االجتماعي :

حسابات  بتشغ2ل  وتعلق  ف2ما 

املصرف2ة  املؤسسات  مع  الشركة 

الشركة  فإن  البنك2ة   املؤسسات 

ستبقى ملزمة بشكل صح2ح بالت2ق2ع 

املنفصل لكل من الس2د ن2ر الدون 

الهادي  الس2د  اإلدري�سي،  األو2بي 

حمزة  الس2د  أ   االدري�سي  األو2بي 

األو2بي اإلدري�سي، د ن جحدود املبلغ.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 

الب2ضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  جحت   2020 و2ل22   6 بتاريخ 

.12708
من أجل اإلوداع  النشر

املسير

155 P
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 SOCIETE AKOUDAD DE
BETAIL ET EQUIPEMENT

SAKOBEQ - SARL
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  جأسيس  جم   2019 أكت2بر   8

ش.م.م كما ولي :
 SOCIETE AKOUDAD : التسم2ة
 DE BETAIL ET EQUIPEMENT -

.SAKOBEQ - SARL
رأسمال الشركة : 100.000.

التصدور  االستيراد،   : الهدف 
زراعي  ماش2ة  التجم2ع  جاجر 

 الترك2ب املباني الزراع2ة.
رياض   8 إقامة س   : مقر الشركة 

الزيت2ن مرجان 2 رقم 1 مكناس.
املدة : 99 سنة.

اق2ضاض  الس2د   : املسيران 
الس2علي  املختار  الس2د 

عبد اللط2ف.
باملركز  القان2ني  اإلوداع  جم 
بتاريخ  بمكناس  لالستثمار  ا ته2ي 
26 ديسمبر 2019 جحت رقم الستل 

التجاري 9031ا.
156 P

 SOCIETE NEW SYSTEME
AGRICOLE

SARL
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  جأسيس  جم   2019 مارس   9

ش.م.م كما ولي :
 SOCIETE NEW  : التسم2ة 

.SYSTEME AGRICOLE - SARL
رأسمال الشركة : 100.000.

 - زراعي  منتج  أي  ب2ع   : الهدف 
أعمال مختلفة.

مقر الشركة : رقم 3 طريق س2دي 
ع2اد الزيت2ن مكناس.

املدة : 99 سنة.
املسيران : الس2د العيسا ي ج2اد.
باملركز  القان2ني  اإلوداع  جم 
بتاريخ  بمكناس  لالستثمار  ا ته2ي 
الستل  رقم  جحت   2020 و2ل22   2

التجاري 9995ا.
157 P

 SOCIETE PALAIS
LABROCANTE

SARL AU
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  جأسيس  جم   2020 وناور   30

ش.م.م كما ولي :
 SOCIETE PALAIS  : التسم2ة 

LABROCANTE - SARL AU
رأسمال الشركة : 100.000.

االستيراد  التصدور   : الهدف 
األثاث.

مقر الشركة : RDC ميزانين ججزئة 
ال2فاق 1 رقم ا126 جمارة.

املدة : 99 سنة.
املسيران : الس2د بريطل سمير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  الستل  رقم  جحت   2020

.129977
158 P

 SF INTERNATIONAL
BUSINESS
SARL AU

في العرفي  العقد  تست2ل   جاريخ 
بالرباط  التي جحمل   2020 مارس   7

ا خصائص التال2ة :
الهدف االجتماعي :

استيراد  ج2زيع  جصدور 
التجم2ل  امل2اد  مستحضرات 
الشخص2ة  الص2دالن2ة  النظافة 

 جم2ع املنتجات املحل2ة األخرى.
استيراد  ج2زيع  جصدور منتجات 

التنظ2ف املنزل2ة.
استيراد  ج2زيع  جصدور املنتجات 
الغذائ2ة  جم2ع املنتجات ا ح22ان2ة 

مثل األعالف.
استيراد  ج2زيع  جصدور املكمالت 

الغذائ2ة.
األجهزة  استيراد  ج2زيع  جصدور 

 املعدات الطب2ة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة ال2احدة م2زعة   100

بين الشركاء على الشكل التالي :

 1000 رح2مي  ف2صل  الس2د 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.

ابن  شارع   79  : االجتماعي  املقر 

سينا رقم ا1 أكدال الرباط.

املسير : ف2صل رح2مي.
 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

3907ا1.

159 P

شركة زيكاردن
شركة محد دة املسؤ ل2ة

املقر االجتماعي : 23، زنقة ب2رد
الطابق الثاني، الرقم ا، الصخ2ر 

الس2داء، الدار الب2ضاء

بتاريخ  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 

جم عقد جمع عام   2020 و2ن22   11

شركة  شركاء  طرف  من  استثنائي 
بم2جبه  اجخذت  ش.م.م  «زيكاردن» 

القرارات التال2ة :

إعالن  فاة أحد الشركاء املرح2م 

محمد الزيادي.

املرح2م  الشريك  حصص  ج2زيع 

على  رثته.

بصفتهم  املرح2م  قب2ل  رثة 

شركاء جدد.

الس2د  املسير  في  الثقة  ججدود 

طارق الزيادي.

تع2ين الس2د كريم الزيادي كمسير 

آخر جدود.

من   15  7  ،6 الفص2ل  تغ2ير 

القان2ن األسا�سي للشركة.

جح2ين القان2ن األسا�سي للشركة.

بتاريخ  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 
القان2ن  جم جح2ين   2020 و2ن22   11

األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

اات املميزات التال2ة :

اسم  الشركة  أخذت   : التسم2ة 
«زيكاردن» ش.م.م.

إلى  الشركة  تهدف   : الهدف 
اإلنعاش العقاري  أشغال البناء.

املقر  و2جد   : االجتماعي  املقر 
23 زنقة ب2رد، الطابق  االجتماعي ب 
الس2داء،  الصخ2ر  ا  الرقم  الثاني، 

الدار الب2ضاء.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 152.565.000 ب  الشركة  رأسمال 
حصة   1.525.650 درهم مقسمة ل 
اجتماع2ة بق2مة 100 درهم لل2احدة 

م2زعة على الشكل التالي :
 381363 الزيادي  طارق  الس2د 

حصة.
 381363 الزيادي  كريم  الس2د 

حصة.
الس2دة السعدوة انيس 190681 

حصة.
 190681 الس2دة بشرى الزيادي 

حصة.
 190681 الزيادي  سناء  الس2دة 

حصة.
 190681 الس2دة حل2مة الزيادي 

حصة.
املدة : حددت املدة ب 99 سنة.

من  مسيرة  الشركة   : التس2ير 
طرف الس2د طارق الزيادي  الس2د 

كريم الزيادي ملدة غير محددة.
باملحكمة  التجاري  الستل  رقم 

التجارية بالدار الب2ضاء : 3ا3229.
160 P

S.E.C.N
شركة محد دة املسؤ ل2ة
رأسمالها : 10.000 درهم

القرية زنقة أ الد م2�سى رقم 5
حي البركة، سال

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
ا201 جم إقرار  12 ن2فمبر  املؤرخ في 

ما ولي :
ا حل املسبق للشركة.

الس2د  في شخص  تع2ين مصف 
نب2ل ف2اللي.

بالعن2ان  التصف2ة  مقر  جحدود 
اآلتي : القرية زنقة أ الد م2�سى رقم 5 

حي البركة، سال.
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بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
بسال بتاريخ 21 ماي 2015 جحت رقم 

992ا2.
161 P

RENT MAT
شركة محد دة املسؤ ل2ة

بشريكين
رأسمالها : 10.000 درهم

حي االنبعاث زنقة األ داوة رقم ا3 
- سال

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 سبتمبر 2017، جم إقرار 

ما ولي :
ا حل املسبق للشركة.

تع2ين مصف في شخص الس2دة 
رجاء الفليسات.

بالعن2ان  التصف2ة  مقر  جحدود 
اآلتي :

حي االنبعاث زنقة األ داوة رقم ا3 
سال.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
بسال بتاريخ 18 سبتمبر 2018، جحت 

رقم ا3152.
162 P

CONSEIL PRO ASSURANCE
شركة محد دة املسؤ ل2ة
رأسمالها : 10.000 درهم

1ا إقامة الع2ادي محل رقم 7
حي السالم بنسل2مان

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم إقرار   ،2019 و2ل22   18 املؤرخ في 

ما ولي :
من  خالد  بسباس  الس2د  إقالة 
التس2ير  عل2ه  في  كمشارك  مهامه 
املسير  س2غا   ابراه2م  الس2د  وك2ن 

ال2ح2د للشركة.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
 2019 و2ن22  ا2  بتاريخ  ببنسل2مان 

جحت رقم 369.
163 P

TEC DVICE
SARL

جبعا ملقررات عقد مستل بالرباط 
جم  ضع القان2ن   ،2020 و2ن22   9 في 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

محد دة باملميزات التال2ة :
التسم2ة : TEC DVICE ش م م.

رقم  ججزئة   : االجتماعي  املقر 
الصب2حي  الصناعي  الحي   RDC9

طريق القن2طرة - سال.
الكمامات  امل2ض2ع صناعة  ب2ع 

 ال2سائل التي جدخل في حكمها.
من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
: تسير الشركة من طرف  التس2ير 
السادة حماني امحز ن ع2اد محمد 

 حسن صاخي ملدة غير محددة.
درهم   100.000  : الرأسمال 
مقسمة إلى 1000 حصة بق2مة 100 
الشركاء  ملك2ة  في  للحصة  درهم 
حصة  محمد  ا33  حماني امحز ن 
ع2اد 333 حصة  حسن صاخي 333 

حصة.
السنة االجتماع2ة : جبتدئ في فاجح 
ديسمبر باستثناء   31 وناور  جنتهي في 

سنة التأسيس.
كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
بسال  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 
جحت رقم   ،2020 بتاريخ فاجح و2ل22 

58اا3.
الستل التجاري رقم 17ا31.

164 P

MA-DESIGN
في  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2 مارس 2020 جم جك2ين نظام أسا�سي 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  لشركة 
اات شريك  ح2د خصائصها كالتالي :

.MA-DESIGN : التسم2ة
الهدف : جمارس الشركة األهداف 

التال2ة :
ا تدودة  الس2ارات  استيراد 

 املستعملة.
االستيراد  التصدور.

استيراد معدات اإلسعاف  العتاد.

عقبة  شارع  6ا  االجتماعي  املقر 

أكدال،   30 رقم  شقة  6ا  عمارة 

الرباط.
 10.000  » االجتماعي  املال  رأس 

درهم مقسم إلى 100 حصة ق2مة كل 

 احدة 100 درهم.

جم تع2ين الس2د احمد   : التس2ير 

التعريف  لبطاقة  ا حامل  الزهر 

كمسير   KB46158 رقم  ال2طن2ة 

 ح2د للشركة  ملدة غير محد دة.

جم  ضع   : القان2ني  اإلوداع 

الضبط  كتابة  لدى  القان2ني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط جحت رقم 

الستل التجاري 299اا1.

165 P

SEN AMENAGEMENT
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

نظام  جك2ين  جم   ،2020 أبريل   16

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  أسا�سي 

شريك  ح2د  اات  املحد دة 

خصائصها كالتالي :

 SEN  : التسم2ة 

.AMENAGEMENT

الهدف : جمارس الشركة األهداف 

التال2ة :

أعمال البناء.
األ ل  بالطابق  االجتماعي  املقر 
زنقة  ا9  العمارة   8 رقم  ب  ال2اقع 

ناب2لي املح2ط الرباط.
 500.000  : راس املال االجتماعي 

حصة ق2مة   5000 درهم مقسم إلى 

كل  احدة 100 درهم.

التس2ير : جم تع2ين الس2د الصادق 

التعريف  لبطاقة  ا حامل  نب2ل 

كمسير   CD232690 رقم  ال2طن2ة 

 ح2د للشركة  ملدة غير محد دة.

جم  ضع   : القان2ني  اإلوداع 

الضبط  كتابة  لدى  القان2ني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط جحت رقم 

الستل التجاري 301اا1.

166 P

NEW LINE PRODUCTION

SARL AU

بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر 

 ،2020 و2ن22  ا2  بتاريخ  الرباط  في 

 NEW LINE الشركة  شريك  قرر 

PRODUCTION ش م م اات شريك 

 ح2د ما ولي :

هشام  محمد  الس2د  استقالة 

ركراكي من منصبه كسير للشركة.

تع2ين الس2د واسين ع2ني كمسير 

 ح2د للشركة.

القان2ن  من   13 املادة  تعدول 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

جحت رقم 105320 في 7 و2ل22 2020.

167 P

TARBETA SERVICE

SARL AU

استثنائي  عام  جمع  بمقت�سى 

و2ن22   23 بتاريخ  الرباط  في  حرر 

2020، قرر الشريك ال2ح2د للشركة 

اات  م  م  ش   TARBETA SERVICE

الشريك ال2ح2د ما ولي :

طرف  من  حصة   100 جف2يت 

الس2د  إلى  القم2س  هشام  الس2د 

محمد فن2دي.

القم2س  هشام  الس2د  استقالة 

من منصبه كمسير للشركة.

فن2دي  محمد  الس2د  تع2ين 

كمسير  ح2د للشركة.

تعدول امل2اد 6، 7، 13 من القان2ن 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

و2ل22   7 بتاريخ   105319 جحت رقم 

.2020

168 P
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UNION TECHNIQUE 

DE BATIMENT
SARL AU

بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر 
في الرباط بتاريخ ا2 و2ن22 2020، قرر 

 UNION للشركة  ال2ح2د  الشريك 

 TECHNIQUE DE BATIMENT

الشريك  اات  م  م  ش   SARL AU

ال2ح2د ما ولي :

تغير الشكل القان2ني من ش م م 

اات الشريك ال2ح2د إلى ش م م.

30.000 حصة من طرف  جف2يت 

الس2د محمد همام حتر إلى القاصر 

لط2فة بريس.
تعدول امل2اد 1، 6، 7 من القان2ن 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

و2ل22   7 بتاريخ  2119ا1  جحت رقم 

.2020

169 P

DIVATEL
SARL AU

جأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

13 فبراور 2020، جقرر جأسيس شركة 

مسؤ ل2ة  اات  شركة   DIVATEL

خصائصها  لشريك  ح2د  محد دة 

كالتالي :

 التي جحمل ا خصائص التال2ة :

أشغال   : االجتماعي  الهدف 

مختلفة  أشغال البناء - جدا ل.
رأسمال الشركة : 200.000 درهم 

مقسمة إلى 2000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة ال2احدة الشكل التالي :

الس2د ال2افي خالد 2000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.

الس2ام  زنقة   : االجتماعي  املقر 
العمارة 6 الشقة 3 الرباط.

املسير : ال2افي خالد.
التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

323اا1.
170 P

MRI INGENIERIE
SARL

جأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جقرر جأسيس شركة   ،2020 8 وناور 
اات  شركة   MRI INGENIERIE
خصائصها  محد دة  مسؤ ل2ة 

كالتالي :
 التي جحمل ا خصائص التال2ة :

مكتب   : االجتماعي  الهدف 
الدراسات.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
اات  ال2احدة  للحصة  درهم   100

الشكل التالي :
الس2د مقسط عزيز 510 حصة.
الس2د مقسط اومن 510 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.
الس2ام  زنقة   : االجتماعي  املقر 

العمارة 6 الشقة 3، الرباط.
املسير : مقسط عزيز.

التجاري  بالستل  التق22د  رقم 
175اا1.

171 P

CO DISTRIBUTION
SARL

جأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جأسيس  جقرر   ،2019 22 أكت2بر 
شركة CO DISTRIBUTION، شركة 
محد دة خصائصها  مسؤ ل2ة  اات 

كالتالي :

استيراد   1  : االجتماعي  الهدف 

 جصدور.

جدا ل.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

على  ال2احدة  للحصة  درهم   100

الشكل التالي :

محمد  حسني  القادري  الس2د 

00ا حصة.

الس2د القادري حسني حمزة 00ا 

حصة.

رش2دة  بناني  العسا ي  الس2دة 

200 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.

املقر االجتماعي : 35 شارع األطلس 

العمارة 2 أكدال، الرباط.

املسير : القادري حسني محمد.
التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

171اا1.

172 P

B H T M
العادي  الغير  العام  ا تمع  قرر 

 BHTM 2018 22املنعقد بتاريخ ا و2ل

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 
 100.000 رأسمالها  بشريك  ح2د، 

درهم، مقرها االجتماعي رقم ا شارع 

م2الي علي شريف شقة رقم 1 جمارة 

ما ولي :

االجتماع2ة  ا حصص  جف2يت 

للشركة كما ولي :

البزواني  ا حسن  م2الي  الس2د 

حصة ق2متها االسم2ة   500 املال ل 

100 دراهم وف2ت 500 حصة للس2د 

املهدي جيسير.

ا حسن  م2الي  الس2د  استقالة 

البزواني من مهام التس2ير.

تع2ين الس2د املهدي جيسير كمسير 

للشركة.

للشركة  القان2ني  الشكل  جح2يل 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة  من 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة  إلى 

بشريك  ح2د.
جحدوث النظام األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22   7 بتاريخ  بتمارية  االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 3518.
173 P

CABINET AL JARROUDI

AVENUE DE 18 NOVEMBRE NADOR 2ا

TEL : 0536604034

FAX : 0536333242

STE ARDANACAR
SARL

جأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاجح 
شركة  جأسيس  جم   2020 و2ل22 
محد دة املسؤ ل2ة اات ا خصائص 

التال2ة :
 ARDANACAR شركة : التسم2ة 

.SARL
بد ن  الس2ارات  كراء   : الهدف 

سائق.
سمار  د ار   : االجتماعي  املقر 

فرخانة الناظ2ر.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.
في  محدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 1000 إلى  قسمت  درهم   100.000
حصة اجتماع2ة من فئة 100 جرهم 

لل2احدة كلها مكتتبة  محررة كما ولي :
ال2احد  عبد  ال2ريا�سي  الس2د 

1000 حصة اجتماع2ة.
املتم2ع : 1000 حصة اجتماع2ة.
في  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 
من   31 في  لتنتهي  وناور  من  الفاجح 

ديسمبر.
التس2ير : عين تس2ير الشركة  ملدة 

غير محد دة.
ال2احد،  عبد  ال2ريا�سي  الس2د 
رقم   1991 و2ن22   22 بتاريخ  مزداد 
 ،SA9872 بطاقة التعريف ال2طن2ة 
الساكن بد ار سمار فرخانة الناظ2ر.
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بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالناظ2ر 

بتاريخ 7 و2ل22 2020 جحت رقم 822.
ألجل النشر  التبل2غ

174 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528819640

FAX : 0528819641

STE LATIF FRUIT
SARL AU

جأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باها  أوت  باشت2كة   2020 23 و2ن22 

حررت ق2انين شركة اات مسؤ ل2ة 

خصائصها  بشريك  احد  محد دة 

كالتالي :

.STE LATIF FRUIT االسم : شركة

استيراد  جصدور   : األهداف 

الف2اكه  ا خضر.

حي أوت  ارغن   : املقر االجتماعي 

بب2كري اشت2كة أوت باها.

سنة ابتداءا من جاريخ   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة بثمن 100 درهم لل2احد 

م2زع كالتالي :

اللط2ف  عبد  مرزكان  الس2د 

1000 حصة.

املتم2ع 1000 حصة.

السنة املال2ة وق2م بتس2ير الشركة 

مرزكان  الس2د  محد دة  غير   ملدة 

عبد اللط2ف.

اإلمضاءات  جك2ن   : اإلمضاءات 

االجتماع2ة  البنك2ة للس2د مرزكان 

عبد اللط2ف.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بانزكان 

رقم  جحت   ،2020 و2ل22   6 بتاريخ 

ا81.

175 P

STE INAIZ PRO
SARL

جأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  خالل  من 
جم   ،2020 فبراور   7 بتاريخ  ب2جدة 
 ،INAIZ PRO SARL جأسيس شركة 

خصائصها الهامة كالتالي :
 STE INAIZ  : التسم2ة القان2ن2ة 

PRO ش م م.
للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  محدد 
مقسم إلى 1000 حصة ب 100 درهم 

للحصة.
امل2ض2ع االجتماعي للشركة : 

األشغال املختلفة أ  البناء.
مفا ض.

شارع   : للشركة  االجتماعي  املقر 
2 رقم  61 طابق  عالل الفا�سي بل2ك 

7  جدة.
مسيرة من طرف   : تس2ير الشركة 
الس2د الزياني عبد الرزاق  أمين عبد 

اللط2ف.
خصم  بعد   : األرباح  ج2زيع 
القان2ن2ة  املصاريف  التحمالت 
املشار إليها في القان2ن األسا�سي  بعد 
القان2ني  االحت2اطي  للتك2ين  خصم 
االحت2اطات  لتك2ين  االخت2ار  مع 
االستثنائ2ة فإن الربح الصافي وقسم 
بين الشركاء كل حسب عدد حصصه 

االجتماع2ة في رأس مال الشركة.
باملحكمة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
و2ن22   29 بتاريخ  ب2جدة  التجارية 
التجاري  الستل  رقم  جحت   ،2020

.35129
مفتطف قصد اإلشهار

176 P

شركة أمير علي لوكاسيون اي 
ترونسبور

ش م م
 KISARIAT BENKACHOUR 10

 BD IDRISS BEN BOUCHAIB 1ER
ETAGE OUJDA
جف2يت ا حصص

رقم الستل التجاري 7ا186
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جمت   ،2019 ن2فمبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جف2يت الس2د مصطفى ا خالدي 

250 حصة اجتماع2ة من أصل 250 

حصة لفائدة الس2د اله2اري عال ي.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22   3 بتاريخ  ب2جدة  التجارية 

2020، جحت رقم 1318.

مفتطف قصد اإلشهار

177 P

 GROUPE SCOLAIRE

 SANABIL AL MADINA

PRIVE

SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ا1 شارع ا تزائر 

رقم 21 - الرباط

املبرم  العرفي  العقد  بمقت�سى 

 ،2020 مارس   17 بتاريخ  الرباط  في 

للشركة  األسا�سي  القان2ن   ضع 

اات املسؤ ل2ة املحد دة التي جحمل 

امل2اصفات التال2ة :

اسم  الشركة  جحمل   : التسم2ة 

 GROUPE SCOLAIRE SANABIL

.ALMADINA PRIVE SARL

الهدف : تهدف الشركة إلى :

در س الدعم املدر�سي.

املقر االجتماعي : ا1 شارع ا تزائر 

رقم 21 الرباط.

املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 1000 درهم مقسمة على   100.000

درهم لل2احدة،   100 حصة من فئة 

م2زعة كالتالي :

 950 الرغاي  راند  محمد  الس2د 

حصة.

الس2دة أمال بنيس 50 حصة.

السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 

في  وناور  جنتهي  فاجح  في  االجتماع2ة 

31 ديسمبر من كل عام.

: عين الس2د محمد رائد  التس2ير 

الرغاي كمسير  ح2د للشركة.

باملحكمة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

التجارية بالرباط.
رقم التق22د 321اا1.

178 P

Y B
بمقت�سى عقد عرفي حرر بطنجة 

بتاريخ 23 و2ن22 2020، جقرر ما ولي :
نقل مقر شركة Y B من 3 زنقة ابن 

رشد طنجة إلى العن2ان التالي :
 ،2 الثني شقة  الطابق  06ا  رقم 

ججزئة رياض  الد مطاع   ،3 سكت2ر 

جمارة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

202 س ت رقم 81ا56.

179 P

BLUE BELL BEAUTY
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رأسمالها 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 17 شارع األبطال 
رقم 9 - أكدال - الرباط

االستثنائي  العام  ا تمع  قرر 

بتاريخ 9 مارس 2020 ما ولي :

شارع   17 من  الشركة  مقر  نقل 

األبطال رقم 9 - أكدال - الرباط.

طرف  من  حصة   50 جف2يت 

الس2د  لفائدة  ا ح2مر  هند  الس2دة 

 25 تهامي مخلص،  جف2يت  ال2زاني 

الس2ي�سي  الس2د  طرف  من  حصة 

حصة من طرف   25 عبد ا حم2د   

عبد  ا حسنا ي  ا خم�سي  الس2د 

الرحمان الكل لفائدة الس2دة أسمى 

سلمة.

هند  الس2دة  استقالة  قب2ل 

ا ح2مر   تع2ين الس2د ال2زاني تهامي   

مخلص مسير  ح2د للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 2020/06/29 في  بالرباط  التجارية 

جحت رقم 1ا1051.

180 P
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TECHNO VAP

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رأسمالها 10.000 درهم

املقر االجتماعي : ججزئة ال2فاق 2 

رقم 17 زنقة فاطمة السمار كاندوة 

حي ابن رشد جمارة

تع2ين مسير
العادي  الغير  العام  ا تمع  قرر 

قب2ل استقالة   2020/03/09 بتاريخ 

الس2د عبد هللا حنفي  تع2ين الس2د 

ال2زاني التهامي مخلص مسير  ح2د 

للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 2020/06/29 في  بالرباط  التجارية 

جحت رقم 2ا1051.

180P مكرر

BLANCAFLOR SA

 EX : grand moulins de beni

ensar sa

au capital de 16.000.000 dh

 nador, route de melilia beni

ensar

 tél : 05 36 60 88 22 - Fax : 05 36

34 81 13

R.C N° : 266

تغ2ير االسم االجتماعي
العام  ا تمع  قرار  بم2جب 

االستثنائي املنعقد بالناظ2ر بالتاريخ 

 grand moulins 2020/06/08 فإن

شركة املساهمة   de beni ensar sa

درهم مقرها   16.000.000 رأسمالها 

االجتماعي : طريق مل2ل2ة بني أنصار، 

الناظ2ر، قررا ما ولي :

للشركة  االجتماعي  االسم  تغ2ير 

.BLANCAFLOR : ل2صبح

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالناظ2ر 

بتاريخ 2020/07/01 جحت رقم 711.
لإلشارة  الب2ان

181 P 

 EL HANBALI FORCE
TRAVEL
SARL AU

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة اات شريك  احد

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم  ضع   2020/02/17 بتاريخ 
اات  لشركة  األسا�سي  القان2ن 
شريك  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

 ح2د ا خصائص التال2ة : 
 EL  : االجتماع2ة  التسم2ة 
 HANBALI FORCE TRAVEL  SARL

.AU
نقل جم2ع   -  : الهدف االجتماعي 

أن2اع البضائع )ال2طن2ة  الد ل2ة).
- استيراد  جصدور.

- ججارة عامة  أعمال مختلفة.
- املقر االجتماعي : شقة 3 اإلقامة 

9 زنقة فارصةف2ا املح2ط - الرباط.
سنة   99  : االجتماع2ة  املدة   -

ابتداء من جاريخ جأسيسها.
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
حصة من   1000 درهم م2زعة على 
درهم للحصة  زعت كما   100 فئة 

ولي :
 1000  : أنس  ا حنبلي  الس2د 

حصة.
السنة االجتماع2ة : جبدأ من فاجح 

وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
أنس  ا حنبلي  الس2د   : التس2ير 

مسير للشركة ملدة غير محد دة.
جم إوداع الستل التجاري بمكتب 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  جحت   2020/03/09 بتاريخ 

.1579
182 P

SUPER B
SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
رأسمالها التجاري 100.000 درهم
العن2ان : 27، ججزئة مك2ط2ع حي 
العل2يين الطابق جحت األر�سي 

 الطابق السفلي - جمارة.
جأسيس شركة

ومقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قان2ن  جم  ضع   2020/06/26
املسؤ ل2ة  طات  لشركة  أسا�سي 

املحد دة كالتالي :

.SUPER B SARL : اإلسم

الهدف : الشركة من أهدافها : 

غذائ2ة  م2اد  ممتاز  ب2ع  س2ق 

عامة،

منتجات متن2عة.

حي  مك2ط2ع  ججزئة   ،27  : املقر 

األر�سي  جحت  الطابق  العل2يين 

 الطابق السفلي - جمارة.

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التست2ل بالستل التجاري.
 100.000  : التجاري  رأساملال 

1000 حصة قدر  درهم مقسمة إلى 

كل  احدة منها 100 درهما.

الشركة كل  إدارة  وت2لى   : اإلدارة 

ابراه2م  الس2د  ب2زيد  الس2د  من 

ب2زيد أو2ب ملدة غير محد دة.

لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ  بتمارة  االبتدائ2ة  املحكمة  

2020/07/06 جحت 7ا1300.

183 P

SOCIETE MATECIR
SARL

 جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة

الذي  العرفي  العقد  إثر  على 

جم  أسقله،  الشركة  شركاء   قعه 

لشركة  األساس2ة  الق2انين   ضع 

من  محد دة،  التي  مسؤ ل2ة  اات 

خصائصها :

 SOCIETE  : التسم2ة االجتماع2ة

.MATECIR SARL

ا   املختلفة  األشغال   : امل2ض2ع 

الترص2ص،  جرك2ب  أشغال  البناء، 

الشبكة  جرك2ب  البناوات،  كهربائي 

الشم2ة  الطاقة  املعل2ماج2ة، 

املكتب2ة،  الل2ازم  جاجر   الريح2ة، 

الفالح2ة  االستغالل  األشغال 

املفا ضة،  استيراد  الفالح2ة، 

 جصدور.

كرامة،  مركز   : االجتماعي  املقر 

مدونة الريش، عمالة م2دلت.

املدة : 99 عاما.

الرأسمال : 50.000 درهم، مك2نة 
درهم   100 بق2مة  حصة،   500 من 

للحصة م2زعة على الشكل التالي :
مرشيش  الرح2م  عبد  الس2د   -

125 حصة.
 125 مرشيش  خالد  الس2د   -

حصة.
- الس2د عبد العزيز مرشيش 125 

حصة.
 125 مرشيش  جمال  الس2د   -

حصة.
للس2د  التس2ير  اسند   : التس2ير 

عبد الرح2م مرشيش.
وناور   1 من   : املحاسب2ة  السنة 

إلى31  ديسمبر.
 اإلوداع : جم اإلوداع القان2ني لدى 
باملحكمة  التجاري  الستل  مصلحة 
رقم  جحت  بم2دلت  االبتدائ2ة 
 ،2020 و2ن22   26 بتاريخ   ،2020/93

الستل التجاري رقم : 07ا2.
184 P

 MAADINE MODOUN
ALMAGHRIB

SARL AU
شركة اات املساهم ال2ح2د للشركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 رأس مالها 10.000 درهم.

املقر االجتماعي : عمارة 30 شقة 8 
زنقة م2الي ا حسن ال2ك2لي - حسان 

- الرباط.
 Denomination de la société

 : MAADINE MODOUN
.ALMAGHRIB

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2020 أبريل   9 بتاريخ  الرباط 
املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس  جم 

املحد دة بشريك  ح2د.
الهدف االجتماعي :
تهدف الشركة إلى : 

- ب2ع  شراء املخلفات املعدن2ة.
- شراء  ب2ع أي منتج معدني.

- جمع  فرز ا حطام املعدني.-
إعادة جد ير املنتجات املعدن2ة.
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املنتجات  استيراد  جصدور 

املعدن2ة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

شكير  ال2احدة  للحصة  درهم   100

واسين 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري. 
زنقة   8 شقة   30 عمارة   : املقر 

 - حسان   - ال2ك2لي  ا حسن  م2الي 

الرباط.

املسير : شكير واسين.
 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

277اا1.

185 P

APEX STUDIO
SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 
رأسمالها 10.000 درهم.

املقر االجتماعي : عمارة 30 شقة 8 
زنقة م2الي ا حسن ال2ك2لي - حسان 

- الرباط.

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2020 الرباط بتاريخ فاجح أبريل 

املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس  جم 

املحد دة.

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

إلى :
ثالث2ة  ا حاس2ب  رس2مات   -

األبعاد.

- التص2ر املعماري.

- جصم2م ثالثي األبعاد.

- جصم2م داخلي.

- الت2اصل البصري.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة ال2احدة.

عدنان الشرادي : 800 حصة.

كام2ل2ا دندان : 200 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري.

زنقة   8 شقة   30 عمارة   : املقر 

 - حسان   - ال2ك2لي  ا حسن  م2الي 

الرباط.

املسير : عدنان الشرادي.

 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

279اا1.

186 P

INSTA-CARE
SARL AU

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

اات شريك  ح2د.

مقرها االجتماعي : 6ا شارع عقبة 

 - أكدال   -  2 الشقة رقم   1 الطابق 

الرباط.

جأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  ومقت�سى 

جأسيس  جم  بالرباط،   19/02/2020

شركة جحمل ا خصائص التال2ة : 

 INSTA-CARE   SARL : التسم2ة

AU ش.م.م اات شريك  احد.

مقا ل   : االجتماعي  الهدف 

مراقبة  كاميرا  كهربائ2ة،  جرك2بات 

 شبكة االجصال.

رأس املال : 50.000 درهم مقسمة 

إلى 500 حصة اجتماع2ة بق2مة 100 

درهم للحصة بح2زة الس2د ال2ازدي 

عبد هللا.

99 سنة ابتداء من جاريخ   : - املدة 

اجق2د بالستل التجاري.

شارع عقبة  6ا   : املقر االجتماعي 

 - أكدال   -  2 الشقة رقم   1 الطابق 

الرباط.

تع2ين الس2د ال2ازيدي   : التس2ير 

عبد هللا مسير ملدة غير محد دة.

الضبط  بكتابة  اإلوداع  جم  لقد 

جحت  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم 105321 بتاريخ 2020/07/08.

التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

325اا1.

187 P

AFRICA LINK
الستل التجاري رقم : 369.891

الدار الب2ضاء

حل مسبق
االستثنائي  العام  ا تمع  قرر 

شركة   ،AFRICA LINK للشركة 
مساهمة، رأسمالها 300.000 درهم، 

مقرها االجتماعي بالدار الب2ضاء، ا1 

الشقة   9 الطابق  زرقط2ني،  شارع 

ما   ،2020 مارس   31 املنعقد في   ،18

ولي :

ا حل املسبق للشركة.

ست2فان  الس2د  مهام  انتهاء 

كرئيس   Stéphane Henry هنري 

مجلس  أعضاء  العام،  مهام  مدور 
اإلدارة،  مهام الس2د ست2فان هنري 

 COTAFI الشركة Stéphane Henry

ا حل  بحكم   ،DOMAFI  الشركة 

املسبق للشركة.
هنري  ست2فان  الس2د  تع2ين 

Stéphane Henry، كمصف.

باملقر  التصف2ة  جحدودمقر 

االجتماعي املذك2ر أعاله.

جم اإلوداع القان2ني بكتابة ضبط 

الب2ضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  جحت   ،2020 و2ل22ز   7 و2م 

ا73862.
املصفي

188 P

UNIVERS FRAIS
SARL

إعالن عن جأسيس شركة
 UNIVERS FRAIS : اسم الشركة

SARL

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

ا خضر ات  شراء  ب2ع   جصدور، 

الب2ع  املتمدة،   الف2اكه  األسماك 

ب2ع  الغذائ2ة،  املنتجات   الشراء 

األسماك الطازجة بالتقس2ط.

شارع عقبة  6ا   : املقر االجتماعي 

شقة رقم 2 أكدال - الرباط.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة كالتالي :

درهم   100 فئة  من  حصة  0ا3 
للس2دة ران2ا طريدان2.

درهم   100 فئة  من  حصة   330
للس2د مهدي غزي2ل برادة.

درهم   100 فئة  من  حصة   330
للس2دة ل2ل2ا غزي2ل برادة.

غزي2ل  جالل  محمد   : التس2ير 
برادة.

 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 
257اا1.

189 P

ENTREPRISE BOURHA
SARL AU
تغ2ير شركة

ستل ججاري رقم 1ا58.
التغ2ير  جم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التال2ة :
من  الشركة  رأسمال  زيادة   .1
 3.000.000 إلى  درهم   300.000

درهم.
جم   : القان2ني  اإلوداع 
بالع22ن  االبتدائ2ة   باملحكمة 
رقم  جحت   2020/07/07 بتاريخ 

.2020/1250
190 P

NSMA
SARL D’AU

تعدوالت قان2ن2ة
ال2احد  املساهم  قرار  إثر  على 
ملساهم شركة   2020/06/12 بتاريخ 
املسؤ ل2ة  اات  شركة   NSMA
البالغ  بمساهم  احد،  املحد دة 
درهم  الكائن   100.000 رأسمالها 
زا ية زنقة الشا ية،  زنقة   : مقرها 
الشقة   ،158 العمارة رقم  ا تيرا ي، 

01، الع22ن، جقرر :
رفع رأسمال الشركة من 100.000 

درهم إلى 2.000.000 درهم.
كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 
رقم  جحت   2020/07/03 بتاريخ 

.1209/2020
191 P
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STE SARDIMAR
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم.

مقرها : عمارة D3 رقم 13 زنقة أب2 

فراس ا حمداني - الع22ن.

تعدوالت قان2ن2ة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

من  املصادقة  جمت   2020/07/03

طرف الشركاء على ما ولي :

ا حصص  مجم2ع  جف2يت  قب2ل 

محم2د  الس2د  طرف  من  اململ2كة 

الفني  ا حري�سي  الس2دة دن2ا رايس 

يعادل  ما  أي  لل2احد)  حصة   500(

عبد  الس2د  لفائدة  حصة   1000

العزيز عراقي  الس2د البشير العسا ي.

تع2ين الس2دون عبد العزيز عراقي 

 البشير العسا ي كمسيرون للشركة 

مع الت2ف2ع االجتماعي.

 6،7 جم تعدول الفص2ل   : بالتالي 

  8 )الفقرة 1) من القان2ن األسا�سي 

للشركة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

بالع22ن  االبتدائ2ة  باملحكمة 

رقم  جحت   2020/07/03 بتاريخ 

.2020/12/06

192 P

 STE KANTAOUI CAR

SERVICE
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم.

مقرها : زنقة نق2ب م2ل2د ا خل2في 

رقم 179 - الع22ن.

تعدوالت قان2ن2ة
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جمت   2020/07/07 بتاريخ  املنعقد 

على الشركاء  طرف  من   املصادقة 

 ما ولي :

جم   : اجتماع2ة  حصص  جف2يت 

جف2يت 50 حصة من الس2د الكنتا ي 

الكنتا ي  الس2د  لصا ح  الكنتا ي 

ش2بتا.

تغ2ير الشكل القان2ني للشركة إلى 

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة.

الكنتا ي  الس2د  على  ا خفاظ 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الكنتا ي 

محد دة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

االبتدائ2ة  باملحكمة  القان2ني 

جحت   2020/07/07 بالع22ن بتاريخ 

رقم 2020/1242.

193 P

 LITE TRANS

SARL AU

جأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

اات  شركة  جك2نت   2020/03/09

لشريك  ح2د  محد دة  مسؤ ل2ة 

مميزاتها كالتالي :

 LITE TRANS  SARL  : التسم2ة 

.AU

الصفة القان2ن2ة : ش.م.م.ش. .

محل2ا  البضائع  نقل   : الهدف 

 د ل2ا للغير - التصدور  االستيراد.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 

سهم بق2مة   1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم للسهم م2زعة كالتالي :

1000 سهم  : عبد الصمد  ح2اني.

املدة : 99 سنة.

التس2ير : عبد الصمد  ح2اني.

اإلمضاء : عبد الصمد  ح2اني.

شارع أزر  رقم   : املقر االجتماعي 

31 الحي اإلداري بن ط2ب - الدري2ش.

لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

املحكمة االبتدائ2ة بالدري2ش بتاريخ 

2020/06/08 جحت رقم ا2.

194 P

األستاد محمد رش2د التدال ي

م2ثق بالدار الب2ضاء

67/69 شارع م2الي ادريس األ ل

الطابق األ ل الشقة 3

0522821899-0522822525

الفاكس : 2ا05228215

TIJAFER
تأسيس رشكة

شركة محد دة املسؤ ل2ة بشريك 

 ح2د

رأسمال اجتماعي 100.000 درهم.

28 زنقة الغضفة الطابق األر�سي 

مكتب رقم 1 - املعاريف - الدار 

الب2ضاء.

جلقاه  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 

األستاا محمد رش2د التدال ي م2ثق 

بتاريخ 2019/10/14  بالدار الب2ضاء 

األسا�سي  النظام  جم  ضع 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  للشركة 

با خصائص اآلج2ة :

شركة   TIJAFER  : التسم2ة 

محد دة املسؤ ل2ة بشريك  ح2د.

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

إلى الق2ام داخل أ  خارج املغرب ب :

- صناعة ا حدود.

التصدور  االستيراد.

جم2ع ان2اع ال2ساطة.

العمل2ات  كل  عامة   بصفة 

التقن2ة  التجارية  الصناع2ة املال2ة 

لها  التي  املنق2لة  غير  أ   املنق2لة 

عالقة مباشرة أ  غير مباشرة بالهدف 

االجتماعي الهادفة إلى جط2يره.

املقر االجتماعي : 28 زنقة الغضفة 

 -  1 رقم  مكتب  األر�سي  الطابق 

املعاريف - الدار الب2ضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تست2لها 

بالستل التجاري.

وحدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 

الشكل  على  جم2عها  محررة  درهم 

التالي :

الس2د محمد التجاري : 100.000 

درهم.

املتم2ع : 100.000 درهم.

في  ا حصص  جحدد   : ا حصص 
كل  ق2مة  اجتماع2ة  حصة   1000
حصة 100 درهم محررة جم2عها على 

الشكل التالي :
 1000  : التجاري  محمد  الس2د 

حصة.
)ألف  حصة   1000  : املتم2ع 

حصة).
السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

إلى 31 ديسمبر.
تسير الشركة ملدة غير   : التس2ير 
محمد  الس2د  طرف  من  محددة 
جم2ع  في  الشركة  التجاري  جلتزم 
ملسيرها  املنفرد  بالت2ق2ع  عق2دها 

الس2د محمد التجاري.
باملركز  القان2ني  اإلوداع  جم 
الب2ضاء  بالدار  للإلستثمار  ا ته2ي 
عدد  جحت   2019/11/25 بتاريخ 

9097اا.
للخالصة  الب2ان

195 P

STE SOULAYMANE DECOR
SARL

جأسيس الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  جأسيس  جم   2020 و2ن22   3
سل2مان دوك2ر شركة اات املسؤ ل2ة 
ا خصائص  جحمل  املحد دة  التي 

التال2ة :
 STE SOULAYMANE : التسم2ة 

.DECOR SARL
اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 

املسؤ ل2ة املحد دة.
إوراد  شركة   : االجتماعي  الهدف 

 جصدور.
رأسمال : 100.000 درهم مقسمة 
 1000 إلى  مقسمة   100.000 إلى 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مجزأة كما ولي :
الس2د عباد واسين : 500 حصة.

 500  : رض2ان  الفرياني  الس2د 
حصة.

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.



7795 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

 9 رقم  متجر   : االجتماعي  املقر 
بل2ك س رقم 26 حي بيزما ن أغر ض 

أكادور.
 : للشريكين  للس2دون  التس2ير 
عباد واسين  الفرياني رض2ان ألجل 

غير محد د.
باملحكمة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
التجارية بأكادور و2مه 3 و2ل22 2020 
الستل  رقم   90783 رقم  جحت 

التجاري 3323ا.
196 P

 STE TAGHAZOUT SEA SURF
HOTEL

العن2ان : مركز تغاز ت طريق 
الص2يرة جماعة تغاز ت أكادور

إعالن بالتأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القان2ن  جم  ضع   ،2020 فبراور   7
ا خصائص  اات  لشركة  األسا�سي 

التال2ة :
 STE  : القان2ن2ة  التسم2ة 
.TAGHAZOUT SEA SURF HOTEL
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

مسؤ ل2ة محد دة بشريك  ح2د.
تغاز ت  مركز   : االجتماعي  املقر 
تغاز ت  جماعة  الص2يرة  طريق 

أكادور.
نزل س2احي،   : الغرض االجتماعي 
د ر  منازل  الفنادق،  استغالل 
أماكن  الس2احي,  مختلف  اإلو2اء 
استغالل  الس2احي،  االستقبال 

 تشغ2ل املطاعم  املقاهي.
ا خدمات،  جم2ع  عامة   بصفة 
التي  التجارية  املعامالت  املبادالت 
من شأنها أن جنمي  ج2سع من نشاط 

الشركة.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
بالكامل  محررة  درهم   100.000
1000 حصة اجتماع2ة   مقسمة إلى 
ال2احدة  للحصة  درهم   100 بق2مة 
 كلها للشريك ال2ح2د الس2د حك2م  
.OLAJUWON HAKEEM أ الج2 ن

جم تع2ين الس2د حك2م   : التس2ير 
أ الج2 ن مسيرا  ح2دا للشركة ملدة 

غير محد دة.

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تست2ل الشركة في الستل التجاري 

باملحكمة التجارية بأكادور.

من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

في  احد  ثالثين  وناور  جنتهي  فاجح 

ديسمبر من كل سنة.

األرباح : جخصم خمسة باملائة من 

القان2ني  االحت2اط  لتأسيس  األرباح 

 الباقي و2ضع جحت جصرف ا تمع2ة 

العم2م2ة للشركة.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادور بتاريخ 29 و2ن22 2020، جحت 

بالستل  90605  املستلة  الرقم 

التجاري التحل2لي رقم 3237ا.
للنشر  الب2ان

املسير
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 STE S M H MAROCAINE

D’HYGIENE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

اات شريك  ح2د

جأسيس شركة
و2ن22   17 في  طبقا للعقد املؤرخ 

محد دة  شركة  جأسيس  جم   2020

املسؤ ل2ة با خصائص التال2ة :

 STE S M H  : االسم 

.MAROCAINE D’HYGIENE

منتجات  إنتاج  ج2زيع   : الهدف 

النظافة.

 100.000  : املتم2عة  رأسمال 

درهم.

التس2ير : عابد الع2اد.

الصناعي  الحي   : االجتماعي  املقر 

آوت مل2ل ا2ا.

املدة : 99 سنة.

للمجم2عة  القان2ني  اإلوداع  جم 

باملحكمة  التجاري  بالستل 

ا72  رقم  جحت  إنزكان  االبتدائ2ة 

بتاريخ 29 و2ن22 2020.

198 P

مكتب ا حسابات أرك2م ف2د س كنس2لتينك

شارع غاندي ججزئة اH 25 حي الداخلة أكادور

www.ofc.orcom.com

STE 2 S BEST FOODS

SARL AU

إنشاء شركة
 12 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مارس 2020 بأكادور جم  ضع القان2ن 

املسؤ ل2ة  اات  للشركة  األسا�سي 

املحد دة اات املميزات التال2ة :

اات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤ ل2ة محد دة بشريك  ح2د.

 STE 2 S BEST  : تسم2ة الشركة 

.FOODS

مقهى  مشغل   : الشركة  غرض 

لل2جبات ا خف2فة  ب2تزا.

ملتقى   : للشركة  االجتماعي  املقر 

زنقة  زنقة عالل بن عبد هللا  2  ا1 

محمد أحم2 جالبرجت أكادور.

املدة : محددة في 99 سنة من جاريخ 

االنحالل  عدا  ما  النهائي  جأسيسها 

املسبق أ  التمدود.

في  محدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 

للحصة.

الشركاء : 

الس2دة جاك2لي   : درهم   100.000

سع2دة.

املسير القان2ني : جم تع2ين كمسيرة 

 ح2دة للشركة  ملدة غير محد دة :

القاطنة  سع2دة  جاك2لي  الس2دة 

جالبرجت  ا3  رقم  احشاش  زنقة 

أكادور.

التجاري  الستل  في  التق2د  رقم 

التجاري  الستل  في  التست2ل  جم   :

للمحكمة التجارية ألكادور جحت رقم 

3337ا ل22م 6 و2ل22 2020.
للخالصة  التذكير

مكتب ا حسابات أرك2م ف2د س كنس2لتينك

199 P

مكتب ا حسابات أرك2م ف2د س كنس2لتينك

شارع غاندي ججزئة اH 25 حي الداخلة أكادور

www.ofc.orcom.com

 STE DE DECOUPE ET

 MANUFACTURE
SARL AU

إنشاء شركة
 2 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
و2ن22 2020 بأكادور جم  ضع القان2ن 

املسؤ ل2ة  اات  للشركة  األسا�سي 

املحد دة اات املميزات التال2ة :

اات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤ ل2ة محد دة بشريك  ح2د.

 STE DE  : الشركة  تسم2ة 

.DECOUPE ET MANUFACTURE

غرض الشركة :

ا حدود  قطع  جصن2ع  جصم2م 

 ا خشب.

صناعة  جصن2ع اآلالت الصناع2ة.
رقم    : للشركة  االجتماعي  املقر 

بلقاس  س2دي  املز د  ججزئة   09

جار دانت.

املدة : محددة في 99 سنة من جاريخ 

االنحالل  عدا  ما  النهائي  جأسيسها 

املسبق أ  التمدود.
في  محدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 

للحصة.

الشركاء : 

معاد  الس2د   : درهم   100.000

امرير.

املسير القان2ني : جم تع2ين كمسير 

 ح2د للشركة  ملدة غير محد دة :

الس2د معاد امرير برقم شقة رقم 

بن   2 إقامة التضامن  ا  عمارة  ا1ا 

سركا  أكادور.
التجاري  الستل  في  التق2د  رقم 
التجاري  الستل  في  التست2ل  جم   :

للمحكمة االبتدائ2ة لتار دانت جحت 
رقم 6787 ل22م 30 و2ن22 2020.

للخالصة  التذكير

مكتب ا حسابات أرك2م ف2د س كنس2لتينك

200 P
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STE PROENERGY 4.0
SARL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

جأسيس
بمقت�سى ا تمع العام املؤرخ في 

جم جأسيس الشركة   2020 مارس   9

ولي  0.ا PROENERGY  ف2ما 

معل2مات الشركة :

الطابق   11 رقم   : الشركة  مقر 

 - الهدى  حي   G بل2ك   36  - الثالث 

أكادور.

رأس  ونقسم   : ا حصص  ج2زيع 

املال الشركة إلى 1000 سهم بم2جب 

أن  ح2ث  سهم  لكل  درهم   100

على  الشركاء  ا حصص م2زعة على 

الشكل التالي :

الس2د ف2ل2ب أل22 : 500 سهم.

 500  : حسن  شلغمي   الس2د 

سهم.

املسير ن : تسير الشركة من طرف 

الس2دون ف2ل2ب ال22  الس2د شلغمي 

حسن.

التمث2ل،  التفا ض،   : الغرض 

خدمات  التدريب،  االستشارات، 

املستدامة،  الطاقة  التنم2ة 

التعاقد غيرها.

رأس املال : 100.000 درهم.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

القان2ني في املحكمة التجارية أكادور 

و2ل22   3 بتاريخ   90720 رقم  جحت 

.2020

201 P

مواد غدائية عامة إسالن 

 STE ALIMENTATION

GENERALE ISSALNE
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

بتاريخ  العرفي  للعقد  جبعا 

ق2انين  جم  ضع   17/06/2020

الشركة اات امليزات التال2ة:

غدائ2ة  م2اد  شركة  التسم2ة: 

 STE ALIMENTATION عامة إسالن

GENERALEISSALNE

اات  شركة  القان2ني:  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

امل2ض2ع: وتعلق نشاط الشركة:

عامة،ب2ع  شراء  غدائ2ة  م2اد 

جم2ع  ا تملة  بالتقس2ط  بنصف 

بقالة  جاجر  العامة،  الغدائ2ة  امل2اد 

مختلف  عامة  با تملة،  بصفة 

املال2ة،  التجارية،  العمل2ات، 

املنق2لة  غير املنق2لة التي  العقارية، 

من شأنها ج2س2ع نشاط الشركة.

حي  ا  بل2ك  الرئي�سي:  املقر 

جمرس2ط ازر  اوت مل2ل.

في  حدد   : الرأسمال 

الى  مقسمة  مبلغ100.000درهم 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

لل2احدة م2زعة كالتالي:

الزاكي اسماع2ل: 500 حصة.

الزاكي عمر: 500 حصة.

الس2د  طرف  من  تسير  اإلدارة: 

الزاكي اسماع2ل.

االبتدائ2ة  باملحكمة  جم  اإلوداع: 

03/07/2020جحت  بتاريخ  بإنزكان 
رقم 20523

202 P

 ALI MULTISERVICES 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د.

 عن2ان مقرها االجتماعي ج2ار 

مستد البعارير ال2سطى جماعة 
زا ية س2دي الطاهر - 83000 

جار دانت املغرب.
رقم التق22د في الستل التجاري 

6765

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 18  
و2ن22 2020 جم إعداد القان2ن 

األسا�سي لشركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة  باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 ALI تسم2تها:   بمختصر  االقتضاء 

.MULTISERVICES

غرض الشركة بإوجاز : 

-  مف2ض شركة جح2يل األم2ال.

األشغال  البناء    في  مقا ل   -

املختلفة.

- مفا ض.

ج2ار  االجتماعي  املقر  عن2ان 

جماعة  ال2سطى  البعارير  مستد 
 83000  - الطاهر  س2دي  زا ية 

جار دانت املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

100.000.00  درهم، مقسم كالتالي:

 1000 الشباني:   إبراه2م  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

د ار   : الشباني   ابراه2م  الس2د 

الطاهر-  س2دي  زا ية  البعارير 

83000 جار دانت املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  -األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:

د ار   : الشباني   ابراه2م  الس2د 

الطاهر-  س2دي  زا ية  البعارير 

83000 جار دانت املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بتار دانت بتاريخ 26 و2ن22 

2020  جحت رقم 290.
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 STE AL WIFAQ ACADEMIE

CONDUITE SARL AU
جأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بم2جب   -  1

جأسيس  2020جم   /06/10 بتاريخ 

اات  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

شريك  احد اات املميزات التال2ة :

 AL WIFAQ  » التسم2ة   -

ACADEMIE CONDUITE « ش.م.م 

اات شريك  احد.

الهدف:  -
-     مدرسة تعل2م الس2اقة .      
الطابق   : االجتماعي  املقر   -
األ ل شارع الع22ن بل2ك 3 رقم 105 

حي اسايس آوت مل2ل.
املال  رأس   -
مجزأ  درهم  االجتماعي100.000.00 
درهم   100 1000حصة من فئة  إلى 
للحصة ال2احدة جرجع كلها للس2دة 

اد جعا أسماء.
الشركة  يسير  التس2ير:   -
أسماء  جخ2يلها  اد جعا  الس2دة 

اإلمضاء املنفرد ملدة غير محد دة.
السنة االجتماع2ة  : جبتدئ   -
وناور  فاجح  من  االجتماع2ة  السنة 

 جنتهي في آخر دجنبر من كل سنة.
لهذا  القان2ني  اإلوداع  -  جم   2
ه2ئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
املحكمة  االبتدائ2ة جحت رقم  709   
الستل التجاري رقم 31ا20  بتاريخ 

.2020/06/ 26
بتــــــــــــــــــــــــــــاريخ  مــــــــــــــــــــــل2ل  بآوــــــــــــت  حرر 

.02/07/2020
من اجل النسخة  الب2ان

204 P

 AL INBIAAT ACADEMY
PRIVEE

جأسيس شركة
ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة  جأسيس  جقرر   14/05/2020

بامل2اصفات اآلج2ة
 AL INBIAAT  : التسم2ة 

 : ACADEMY PRIVEE
محد دة  شركة   : الشكل 

املسؤ ل2ة
زنقة  ا35  رقم   : املقر االجتماعي 

إسلي حي القدس اكادور
رأس املال : 100.000 درهم

املسير: هشام عائش
 31 وناور الى   1 من  السنة املال2ة: 

دجنبر
الضبط  كاجب  لدى  اإلوداع  ثم 
بتاريخ  باكادور  التجارية  للمحكمة 

24/06/2020 رقم 82ا90
205 P
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STE AGRISTEP
جأسيس شركة دات مسؤ ل2ة 

محد دة

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  جأسيس  جم   14/06/2020

با خصائص  املسؤ ل2ة  محد دة 

التال2ة:

AGRISTEP :  االسم

الصحة  منتجات  ب2ع  الهدف: 

النباج2ة

رأسمال املتم2ع :100000.00

تس2ير الس2د رش2د فاضال:

املرجان  ججزئة  االجتماعي:  املقر 

رقم 1 ب22كرى إقل2م شت2كة اوت باها

املدة: 99 سنة 

للمجم2عة  القان2ني  اإلوداع  جم 

باملحكمة  التجاري  بالستل 

رقم  جحت  بانزكان  االبتدائ2ة 

782بتاريخ 02/07/2020

206 P

STE ESCOMPTE SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE ا

HASSAN II BIOUGRA

 AGRI MOZAICO SARL AU
جأسيس شركة م م 

في:  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  جأسيس  جم   25/06/2020

شريك  اات  املسؤ ل2ة    محد دة 

 ح2د جحمل ا خصائص التال2ة 

جحمل الشركة اسم  التسم2ة:   1-

 AGRI MOZAICO SARL AUشركة

جحدد   : الشركة  رأسمال   2-

 100.000,00 في  الشركة  رأسمال 

1000 حصة بق2مة  درهم مقسم الى 

100 درهم لكل حصة ممل2كة للس2د 

عبد الرح2م   سالم : 1000 حصة 

املقر  جحدد   : املقر االجتماعي   3-

االجتماعي للشركة في  العن2ان : مركز 

جينمنص2رالطريق الرئيس2ة اشت2كة 

اوت بها.

م2اد  ب2ع  االجتماعي:  الهدف   -4
البناء

-5  التس2ير: جحدد تس2ير الشركة 
من طرف الس2د عبد الرح2م   سالم.
القان2ني  امللف  اوداع  جم   6-
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  للشركة 
بتاريخ   816 رقم  جحت  النزكان 

07/07/2020
207 P

 CENTRE PNEUMATIQUE 
اا

 جأسيس شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة

بشريك  ح2د
 س.ت : 6757 جار دانت

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
13/03/2020 بأ الد جاومة، جأسست 
محد دة   مسؤ ل2ة  اات  شركة 

بشريك  ح2د مميزاتها كما ولي : 
 CENTRE  : التسم2ة   .1

  PNEUMATIQUE 44
عتالتي،   : الهدف   .2
تس2يق  إصالح  املركبات،  إطارات 
املعدات  التجهيزات  جم2ع   جرك2ب 
للمركبات، أشغال مختلفة، التجارة، 

االستيراد  التصدور. 
ججزئة   : االجتماعي  املقر   .3
الرئي�سي،  الشارع  الكبرى،  النهضة 

رقم 229، أ الد جاومة.
 : الشركة  رأسمال  ا. 

100.000 درهــم.
من  سنة ابتداء   99 املدة:   .5

جاريخ التست2ل بالستل التجاري.
الشركة،  يس2ير  التس2ير:   .6
الشريك ال2ح2د، الس2د زراك ج2اد، 

ملدة غير محد دة. 
:  زع  ا حصص  ج2زيع   .7
حصة   1000 على  الشركة  رأسمال 
بكاملها  محررة  100درهم،  فئة  من 

لفائدة الس2د زراك ج2اد.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
 25/06/2020 بتاريخ  بتار دانت 

جحت رقم ا28.
208 P

 CENTRE MAJD ESSAHARA

PRIVE  SNC
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  جأسيس  جم   12/11/2019

جضامن اات املميزات التال2ة:

 CENTRE MAJD: التسم2ة 

«ESSAHARA PRIVE « SNC

مز  ا لكر ح2ا : املقر االجتماعي 

الزنقة 03 رقم 10 مكرر

100.000,00درهم  الرأسمال:

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 دراهم.

الكتابة  لتعلم  مدرسة   : الهدف  

على االلة الكاجبة  التص2ير ا تزئي

مل  لها ا لس2د ا الشركاء: 

ا تنس2ة،  ا حامل  ال2الي،مغربي 

رقم  ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة 

AJ152420 )500 حصة).

مغربي  محمد،  السين  الس2د 

ا تنس2ة،  ا حامل لبطاقة التعريف 

 500(  AJ146120 ال2طن2ةرقم 

حصة).

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور  جنتهي في 31 دجنبر من كل سنة

: تسير الشركة حال2ا من  التس2ير 

الهامل ال2الي ملدة غير  طرف الس2د: 

محددة.

باملحكمة  جم   : التجاري  الستل 

بـــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ  بكلم2م  االبتدائ2ة 

26/11/2019 جحت رقم2671

209 P

 CENTRE IMALINO DE

 FORMATION ET SOUTIEN
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

و2م  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

شركة  جأسيس  جم   06/02/2020

 Ste CENTRE IMALINO : جحت اسم

  DE FORMATION ET SOUTIEN

جحمل امل2اصفات التال2ة:

األهداف:  .1
التك2ين  الدعم املدر�سي   

رأسمال الشركة:  18.000   .2
180 حصة بثمن  درهم  مقسمة الى 
كالتالي:  م2زعة  حصة  لكل   100
معاد  سهم   60 محند  اد   حسن 
 60 60 سهم   نجاة ب2رخا  اخدا ش 

سهم
التس2ير:  حسن اد محند  .3

مركز  االجتماعي:  املقر  ا. 
جال2ين بلدوة  جال2ين  جار دانت

جم  القان2ني:  اإلوداع   .5
الضبط  بكتابة  القان2ني  اإلوداع 
باملحكمة االبتدائ2ة بتار دانت جحت 
مارس   06 بتاريخ   147-2020 رقم 
التجاري  بالستل  2020  ستلت 
لنفس املحكمة   بنفس التاريخ جحت 

رقم: 6631
210 P

 BLAZRAK شركة
 CONSTRUCTION S.A.R.L

  A.U
إعالن عن جأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
الق2انين  جم  ضع   16/06/2020
اات  املسؤ ل2ة  محد دة  لشركة 

املميزات التال2ة :
 BLAZRAK   : التسم2ة   -

 CONSTRUCTION
شركة    : القان2ني  الشكل   -

محد دوة املسؤ ل2ة  شريك  احد.
 TRAVAUX    : الهدف   -
 DIVERS OU CONSTRUCTION

( (ENTREPRNEUR DE
 HAY  : االجتماعي  املقر   -
 LAARAB BLOC 07 RUE 28 N 18

  TIKIOUINE AGADIR
الرأسمال االجتماعي: حدد   -
درهم مقسم إلى     100  000.  00 في 

1000 حصة من فئة 100 درهم .
ب2شع2ب  الس2د  التس2ير:   -

لزرك مسير للشركة.
املدة: 99 سنة.  -



عدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020)الجريدة الرسمية   7798

لدى  القان2ني  اإلوداع  جم   قد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

رقم   .01/07/2020 بتاريخ  بأكادور 

3279ا،  جم  التجاري  الستل 

بتاريخ   90662 رقم  جحت  اإلوداع 

.01/07/2020
املسير

211 P

BRAZID TRAVAUXشركة

ش.م.م

جأسيس

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  2020/06/11  املستل 

جأسيس  جم  بانزكان   2020/06/16

شركةBRAZID TRAVAUXش.م.م. 

هدفها :  -

مقا لة االملن22م .   -

نضام  اجهزة  ب2ع  جرك2ب   -

االمن  املراقبة

العن2ان التجاري ججزئة الرمل   -  

رقم 585 جراست انزكان .

 - رأسمالها  100000.00    م2زعة 

حصة  كل  ق2مة  حصة  إلى1000 

الشكل  على  اكتتبت  درهم   100

 1000  : زيدان  براه2م  اآلتي:الس2د 

حصة.

زيدان  براه2م  الس2د  تع2ين  جم   

كمسير للشركة ملدة غير محد دة. 

براه2م  الس2د  ج2ق2ع  اعتماد  جم 

العق2د  ال2ثائق  جم2ع  في  زيدان 

اإلدارية. 

- املدة :مدة عمر الشركة 99 سنة 

من جاريخ جأسيسها النهائي.

-الستل التجاري اإلوضاحي رقم   

01ا20.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   -

و2ن22  ا2  بتاريخ  بانزكان  االبتدائ2ة 

2020  جحت رقم 686.     

212 P

 STE « BOUZGAOU
SERVICES

جأسيس شركة» 
بتاريخ  عرفي  عقد  على  بناءا   -I
الق2انين  جم  ضع   ,16/04/2019
املسؤ ل2ة  اات  لشركة   األساس2ة 
ال2ح2د  الشريك  محد دة 
اات   BOUZGAOU SERVICES

ا خصائص التال2ة : 
في  الشركة  هدف   : الهدف   1

املغرب كما في ا خارج ه2 : 
- نقل العاملين على حساب الغير

زنقة و2سف   : املقر االجتماعي   2-
بن جاشفين رقم 60 س2دي افني

-3 املدة :  99 سنة
في  حدد   : الرأسمال   4-
100000.00 درهم مقسم على 1000 
درهم   100 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 

لل2احدة  هي في نصيب : 
حصة   100 البشير  -ب2زكا  

اجتماع2ة.
تسير الشركة  ملدة   : التس2ير   5-
غير محد دة من طرف الس2د  ب2زكا  

البشير.
الستل  في  التست2ل  ثم   -II
االبتدائ2ة   باملحكمة  التجاري 
جحت   15/05/2019 بتاريخ  كلم2م 

رقم039ا.
213 P

STE BOUYABOUD SARL AU
بمقت�سى عقد عرفي  مؤرخ بتاريخ  
طاطا  ب  املستل   ،25-06-2020
بتاريخ 2020-06-25    جحت رقم 579        
جك2نت شركة اات املسؤ ل2ة املحددة 
 ,STE BOUYABOUD  : مسماة 

رأسمالها .100000.00   درهم.
الهدف االجتماعي : 

جم2ع االشغال
شركة  في  وق2م  االجتماعي:  املقر 
 ZAOUIAT MGHIMIMA TISSINT

TATA
من جاريخ  سنة ابتداء   99 املدة:   

تست2لها بالستل التجاري.  

 رأسمال الشركة مقسم كما ولي :
الصغير محمد  100  حصة.

من طرف الس2د   : تسير الشركة 
مسير  ح2د  بصفته  محمد  الصغير 

لشركة .
من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

فاجح وناور   جنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
االبتدائ2ة بطاطا بتاريخ01-07-2020 

, جحت رقم579 
214 P

 شركة بنش كير ش م م ش و
STE BENCH CARE SARL AU

الشقة13،عمارة 35، اقامة جمنارت 
02 بنسركا  اكادور

الستل التجاري رقم 3323ا
بتاريخ 16 و2ن22 2020 ثم جاسيس 

شركة دات املسؤ ل2ة املحد دة .
- التسم2ة شركة  بنش كير

دات  شركة  القان2ني:   الشكل   -
املسؤ ل2ة املحد دة للشريك ال2ح2د
- الهدف:  ب2ع امل2اد شبه الطب2ة

- املقر االجتماعي: الشقة13،عمارة 
بنسركا                       02 جمنارت  اقامة   ،35

اكادور
مبلــــــــــــــــــــــــــــغ  في  حدد  املال:  راس   -
100.000.00درهم مقسمة الى 1000 
في  للحصة  درهم   100 بثمن  حصة 

ملك2ة :
سناء:  شاد  بن  العل2ي  -الس2دة 

1000 حصة
العل2ي  الس2دة  ع2نت  -التس2ير: 
بن شاد سناء مسيرة للشركة ملدة غير 

محد دة.
من جاريخ  99 سنة ابتداء   : -املدة 
تست2ل الشركة في الستل التجاري 

-السنة االجتماع2ة : من 01 ونا ور 
الى 31 ديسمبر  من كل سنة. 

كتابة  لدى  القان2ني  االوداع  ثم 
باكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  جحت   2020  /03/07 بتاريخ 

90727
215 P

DAIGHB SERVICES 

SARL AU 
جـــأسيس شركــــة

بتاريخ عرفي  عقد   بم2جب 

شركة  جأسيس  جم   06/2020/  26  

اات املميزات التال2ة:

 SOCIETE “DAIGHB  : التسم2ة 

 SERVICES” S.A.R.L AU

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

مسؤ ل2ة محد دة . 

حي   57 زنقة املناصير رقم   : املقر 

ال2حدة 01 الع22ن -املغرب 

أشغال   : االجتماع2ة  النشاطات 

البناء ...

درهم   500.000.00  : رأسمال 

درهم   100 حصة،   5000 إلى  قسم 

لكل  احدة.

يعهد إلى الس2د لديغبي  التس2ير: 

ا حسين.

باملحكمة  جم  القان2ني  اإلوداع 

بتاريخ  بالع22ن  االبتدائ2ة 

رقم  جحت   01/07/2020

1153/2020

216 P

CREA BUILD’IN SARL AU 
شركة محد دة املسؤ ل2ة الشريك 

ال2ح2د

إنشاء شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

ثم  ضع  بإنزكان   2020 و2ن22   20  

محد دة  لشركة  األسا�سي  القان2ن 

اات  ال2ح2د   الشريك  املسؤ ل2ة 

املميزات التال2ة : 

CREA BUILD’IN : االسم 

هدف الشركة :

جم2ع األشغال املختلفة  املتعلقة 

بالبناء   التجهيز    . 

الطابق   111 رقم   : الشركة  مقر 

الثاني زنقة مسك2نة إنزكان

املدة : محد دة في 99 سنة  .
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الراسمال محدد في  100.000.00 

من  حصة   1000 الى  مقسم  درهم 

100دراهم للحصة ال2احدة جم  فئة  

الس2د  للمسيرال2ح2د  كلها  اكتتابها 

الصادق املختار.  

التس2ير : ثم تع2ين الس2د الصادق 

املختار كمسير  ح2د للشركة ملدة غير 

محد دة.

لتك2ين    5% االرباح وتم اقتطاع 

عل2ه  املنص2ص  االحت2اطي  الرص2د 

قان2ن2ا. 

بكتابة  القان2ني  االوداع  ثم 

اإلبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

جحت   25/06/2020 بتاريخ  بإنزكان 

رقم 699.
للخالصة  التدكير

 217 P

 COFFRAGE WORK   شركة

ش. م. م
جأسيس شركة م م 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في جم 

املسؤ ل2ة  محد دة  شركة  جأسيس 

جحمل ا خصائص التال2ة : 18 و2ن22 

.2020

 COFFRAGE  : التسم2ة   1-

WORKش م م

-2 رأسمال الشركة : 100.000,00 

1000 حصة بق2مة  درهم مقسم الى 

100 درهم لكل حصة ممل2كة ل :

-ادريس خل2فة  :ب 1000 حصة

الش2ك  د ار  االجتماعي:  املقر   3-

اوت اعميرة اشت2كة اوت باها

خدمات  أالجتماعي:  الهدف   4-

االستغالل الفالحي.

من  الشركة  تس2ير  التس2ير:    5-

البطاقة  رقم  ادريس  خل2فة  طرف 

 .JH6129 ال2طن2ة

القان2ني  امللف  إوداع  جم   6-

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  للشركة 

بتاريخ   818 رقم  جحت  بانزكان 

.07/07/2020

218 P

CHASSE TAROUDANT 

 شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د .

 عن2ان مقرها االجتماعي بل2ك 01 

رقم 11 شارع الشرفاء أ الد برح2ل - 

83000 جار دانت املغرب.

رقم التق22د في الستل التجاري 

6777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

محد دة  باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

تسم2تها:   بمختصر  االقتضاء 

.CHASSE TAROUDANT

غرض الشركة بإوجاز : 

الرياض2ة    األنشطة  جنظ2م   -

جنظ2م رحالت الص2د الس2اح2ة.

عن2ان املقر االجتماعي :  بل2ك 01 

أ الد برح2ل-  11 شارع الشرفاء  رقم 

83000 جار دانت املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

100.000.00  درهم، مقسم كالتالي:

الس2د ا حسين كسيسيب:  1000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د ا حسين كسيسيب  : د ار 

اوت  حسن اب2رح2م اوك2دار امنابها- 

83000 جار دانت املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  -األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د ا حسين كسيسيب  : د ار 

اوت  حسن اب2رح2م اوك2دار امنابها- 

83000 جار دانت املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بتار دانت بتاريخ ا2 و2ن22 

2020  جحت رقم 280.

219 P

FANY 4 ALL

SARL

جأسيس الشركة

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  

الق2انين  جم  ضع   02/06/2020

األساس2ة لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

املميزات التالي 

  FANY 4 ALL : التسم2ة

- الشكل القان2ني : شركة محد دة 

املسؤ ل2ة. 

التدريب،   : مقا ل  الهدف   -

التجارية- اإلستشارة-املراجعة 

اإللكتر ن2ة  التس2يق  التجارة 

الرقمي.

املقر االجتماعي : رقم 9 زنقة شالة 

C/O حي املسيرة أكادور

في  حدد  االجتماعي  -الرأسمال 

00, 100000 درهم مقسم إلى 1000 

املمثلة  هم  در  فئة100  من  حصة 

للحصة ال2احدة في ملك2ة. 

- الس2د م2مني فهد 500حصة.

-الس2د احب2س واسين 500حصة

-التس2ير: عين الس2د م2مني فهد 

مسير للشركة ملدة غير محددة.

بشكل  االلتزام  سيتم  -الت2ق2ع: 

اإلدارية  األعمال  بجم2ع  صح2ح 

الت2ق2ع  خالل  من   املصرف2ة 

املشترك لـلس2د م2مني فهد   الس2د 

احب2س واسين 

- املدة : 99 سنة.

لدى  القان2ني  اإلوداع  جم   قد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

جحت   .01/07/2020 بتاريخ  بأكادور 

رقم 90665.

220 P

 ZIDANI AHMED

 COMPTABLE AGREE

AIT MELLOUL

378ا066653

 STE EXTRA

 AFCONSTRUCTION S.A.R.L

AU
جأسيس شركة  محد دة املسؤ ل2ة 

اات الشريك ال2ح2د 

بم2جب عقد عرفي مؤرخ اوت  ١ـ 

مل2ل  10/03/2020 جم  ضع النظام 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة اات الشريك ال2ح2د    التي 

جكمن مميزاتها ف2ما ولي 

 STE EXTRA AF(  : التسم2ة 

CONSTRUCTION (.S.A.R.L  AU

الشركة  غرض  وكمن  الغرض 

أ   حساب  ا خاص  س2اء  حسابها 

أي د لة أخرى  املغرب  في  في  الغير 

ف2ما ولي

أشغال البناء 

و2جد مقر الشركة  : مقر الشركة 

 BLOC 06HAY ISTAB AZROU AIT

 MELLOUL

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداءا من جاريخ جك2ينها النهائي.

رأسمال  وبلغ   : الشركة  رأسمال 

الشركة مائة ألف درهم 100000.00 

مقسم إلى ألف حصة اات مائة 100 

درهم كق2مة  حصة ال2احدة، 

الس2د : رش2د أفرد  1000 حصة

السنة املال2ة: جبتدئ في فاجح وناور 

 جنتهي في 31 دجنبر .

رش2د  الشركة  يسير  التس2ير: 

أفرد  ملدة غير محد دة 

كتابة  لدي  القان2ني  اإلوداع  جم 

انزكان  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 

عدد   جحت   2020 أبريل  ا2  بتاريخ 

 2020/479
للخالصة  الب2ان

املسير

221 P
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STE ELACHHAB FISH
SARL  AU

و2م  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم إنشاء شركة اات   2020/01/20

ا خصائص التال2ة:
 STE ELACHHAB  : التسم2ة 

.FISH S.A.R.L AU
عبدهللا  بن  عالل  حـي  املقر: 

بـ2جــد ر.
شراء  ب2ـع     : الشركة  غـرض 

االسمـاك املتـمدة   الطرية  
درهم   100.000  : الرأسمال 
من  نقدوة  حصة   1000 إلى  مقسم 

فئة 100درهم :  
- االشهب احمــد : 1000 حصة.

االشهب  شخص   في  التس2ير  
احمــد

القان2ني  ضع  اإلوداع 
و2م   بالعـ22ن  االبتدائ2ة  باملحكمة 
 332/20 رقم  جحت   12/02/2020
 الستل التجاري جحت رقم 30817 

مقتطف قصد اإلشهار.

222 P

 STE « ELAASSMEYA » SARL
AU

جأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  على  بناءا   -I
الق2انين  جم  ضع   ,19/02/2020
األساس2ة لشركة محد دة املسؤ ل2ة 
  ELAASSMEYA بشريك  ح2د:   ،

اات ا خصائص التال2ة : 
في  الشركة  هدف   : الهدف   1

املغرب كما في ا خارج ه2 :
األشغال املختلفة  البناء 

مفا ض ججاري
ا ترف  حي   . االجتماعي  املقر   2-

اسا اسا الزاك.
-3 املدة :  99 سنة

فـــــــي  حـــــــــــــــــــــــــدد   : الرأســـــــــــــــمال   4-
 1000 على  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 

لل2احدة  هي في نصيب الس2د  : 
حصة   1000 شه2د  عثمان 

اجتماع2ة.

تسير الشركة  ملدة   : التس2ير   5-

غير محد دة من طرف الس2د عثمان 

شه2د

ثم اإلوداع القان2ني جحت رقم   -II
70   التست2ل في الستل التجاري 

جحت رقم 2863 باملحكمة االبتدائ2ة 

بكلم2م  بتاريخ 11/03/2020.  

223 P

EFOYS 
 شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د .

 عن2ان مقرها االجتماعي اغر ض 

بنسركا  اكادور.
رقم التق22د في الستل التجاري 

:3155ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

محد دة  باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

.EFOYS  :االقتضاء بمختصر تسم2تها

غرض الشركة بإوجاز : 

البناء  األشغال  في  مقا ل   -

املختلفة.

عن2ان املقر االجتماعي :  اغر ض 

بنسركا  اكادور.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسمال  مبلغ 

100.000.00  درهم، مقسم كالتالي:

الس2د محمد بلحاج :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د محمد بلحاج   : عن2انه  حي 

حف�سي اغر ض اكادور.

الشخص2ة  العائل2ة  -األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د محمد بلحاج   : عن2انه  حي 

حف�سي اغر ض اكادور.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   23 بتاريخ  باكادور  التجارية 

2020  جحت رقم 1112.
224 P

STE E CLEAN SARL
العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى   
22/06/2020  الدي  في  املنعقد 
اات  شركة  جأسيس  بم2جبه  ثم 
مسؤ ل2ة محد دة مميزاتها كالتالي:                

 STE E CLEAN SARL : اال سم-
مسؤ ل2ة  اات  شركة   : -الصفة 

محد دة
-الرأسمال : 100.000,00 درهم 

- الهدف : مصبنة
ج2ل2ال  حي  ا122  العن2ان:رقم   -

اكادور اكادور.
لتبدأ من فاجح   : املال2ة  السنة   -

وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
-التس2ير: تسير الشركة من طرف 
ا حسن  الس2د  الشراع  بن  الس2د 

اسالم عبد الرحمان . 
باملحكمة  القان2ني  االوداع  -ثم 
 07/06/2020 في  باكادور  التجارية 
الستل التجاري  ا9089  جحث رقم  

رقم 3361ا . 
225 P

ديستر ور
«DISTRI FOURS SARL AU»

اات املسؤ ل2ةاملحد دة 
بشريك  احد

مؤرخ   عرفي  عقد  م2جب 
20/06/2020 جم اجخاا قرار جأسيس 
شركة اات املسؤ لــــــــــــــــــــــ2ة املحـــــــــد دة 
ا.م.مب.    الك بتحدود ا خصائص 

التال2ة.
االجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع2ة  التســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم2ة 

 DISTRI FOURS«ديسترف2ر»
الصنف القان2ني : اات املسؤ ل2ة 

» SARL AU » املحد دة
ا الد  د ار   : الشركة  عن2ان 
قلعة  رحال  س2دي  اسل2مان 

السراغنة
  , سع2د  ا حمريتي  الس2د:  تع2ين 

كمكلف بهمة التس2ير.

الرأسمال الشركة 000 100 درهم 
جت2زع على 1000سهم ب  100درهم 
لكل سهم جرجع للحمريتي سع2د كلها

:انتاج  شراء  ب2ع الفرن  الهدف 
الكهرباء  االد ات املنزل2ة. 

باملحكمة  جم  القان2ني  اإلوداع 
بتاريخ  السراغنة  بقلعة  االبتدائ2ة 
 123/2020 جحت   29/06/2020
جحت  التجاري  الستل  في   ستلت 

رقم 3ا0ا.
226 P

HAMRI PIECES AUTO
S.A.R.L-AU

- حسب محضر التأسي�سي بتاريخ 
26/06/2020 قرر الشريك  ال2ح2د 
HAMRI PIECES AUTO– لشركة 

S.A.R.L-AU- ما ولي:
- مقر الشركة :  مست2دع رقم ا33 
أوت  الفيراي ادمين جماعة القل2عة  

مل2ل . 
- رأس املال حدد في 100.000,00: 
1000 حصة من  درهم مقس2مة إلى 
ال2احدة  م2زعة  100درهم  فئة 

كتالي : 
- مصطفى الطب2جي1000  حصة

- امل2ض2ع: من أهداف الشركة: 1 
–ب2ع اجزاء الشاحنات  2 – التصدور 

 االستيراد.
 HAMRI  – شركة  التس2ير:    -
 PIECES AUTO–S.A.R.L-AU
الطب2جي  مصطفى  الس2د  سيسرها 

ملدة غير محد دة.
القان2ني  اإلوداع  جم   : اإلوداع   -
بإنزكان  االبتدائ2ة  املحكمة  لدى 
رقم   جحت   01/07/2020 بتاريخ 

779, الستل التجاري رقم 83ا20. 
227 P

   HALA NEGOCE SARL شركـة
رأسمـالـها :  00 ,000 . 100  درهـم 

ش.م.م
املقر االجتماعي   ججزئة 0ا55 حي 

املحمدي اكادور
عـرفي  عـقد  بمـ2جب   : التـأسيـس 
 2020 و2ن22   16 بتـاريخ  مل2ل  باوت 

قـرر جأسيس شركـة اات ا خصاثص 

التال2ة :
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 HALA NEGOCE  : التسم2ـة 
SARL شركـة اات مسؤ ل2ـة مـحـد دة
الهـدف : - التجارة العامة . مصبنة.

مقهى   مطعم 
في  الشركـة  مـدة  حـددت    : املـدة 
من جـاريخ جـأسيسـها  سنـة إبـتداء   99

النهـائي .
رأسمـال الشركـة : 100.000 درهـم 

مـ2زع على 1000 حصـة   كالتـالي :
خل2ـــــــــــــــــــــــــــل                                       الشـــــــــــــــــــــــــــــ2يخ  الس2ـد 

900 حصـة
حســـــــــــــــــــناء                                      غنـــــــــــــــــــــــــــــاج  الس2ـدة 

100 حصـة
 املتـمـ2ع 1000 حصـة 

الش22خ  عـين   : الشركـة  تسـي2ـر 
غـير  ملـدة  للشركة  كمسير  خل2ل 

محـددة    جـلزم الشركـة بـت2ق2عه .
املـقر االجتمـاعي : ججزئة 0ا55 حي 

املحمدي اكادور
اإلوـداع  جم   : القان2ني  اإلوداع   
القـان2ني باملحكمـة التجـاريـة باكادور 
عـدد  جـحت   2020 و2ل22ز   21 وـ2م 
التجاري  بالسحل  املق2دة   90661

3277ا
228 P

   STE GOLDEN PVC    SARL
AU

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

    STE GOLDEN PVC  : التسم2ة 
SARL   AU

حدد  االجتماعي:  الرأسمال   -
درهم   100.000 رأسمال الشركة في 

مقسم إلى 1000 سهم
للسهم  درهم   100 بق2مة   
بحصص مقسمة على الشكل التالي:

  معاد اوت املدن 100000.00درهم
الشركة  جمارس   : األهداف   -
التراب  جم2ع  في  التال2ة  األهداف 

ال2طني )املغرب):
- نجازة األملن22م – نجارة ا خشب 

أعمال البناء   أعمال مختلفة  
99 سنة  : حددت املدة في  املدة   -

ابتداء من جأسيسها.

- املقر االجتماعي : د ار اوت سع2د 

بلفاع أشت2كة اوت باها 

- التس2ير : معاد اوت املدن.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بانزكان 

جحت  رقم 788 بتاريخ 02/07/2020

229 P

 STE GNP LOGISTIQUE SARL

AU
إعـــالن قانــ2ني

بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ  

16/06/2019  بالدشيرة  جم جأسيس 

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة اات 

ا خصائص  جحمل  ال2ح2د  الشريك 

التال2ة :

 STE GNP  : التسم2ة   

 LOGISTIQUE SARL AU

شركة  عند   : االجتماعي  املقر   

GNO SERVICE  شقة رقم 23 شارع 

أن2ال الدشيرة انزكان

رأس املال : 100.000.00 درهم

 املدة : 99 سنة  

 املسيرة : الس2دة خدوجة افراد

مقا ل نقل البضائع   -  : النشاط 

- االستيراد  التصدور   حساب الغير 

- التجارة.

جم اإلوداع القان2ني لدي املحكمة 

 2020 و2ن22   30 التجارية بانزكان في 

جحت رقم 0ا7 .

230 P

 شركة  كلو اكري مار  ش م م 

 STE GLO AGRI MAR SARL
د ار دراود جماعة س2دي ب2بي 

اشت2كة اوت باها

الستل التجاري رقم 63ا20

بتاريخ 19 فبراور2020 ثم جاسيس 

شركة دات املسؤ ل2ة املحد دة .

- التسم2ة : شركة كل2 اكري مار.

دات  شركة  القان2ني:  الشكل   -

املسؤ ل2ة املحد دة.

- الهدف: 
 - النقل ال2طني  الد لي للبضائع

دراود  د ار  االجتماعي:  املقر   -
جماعة س2دي ب2بي اشت2كة اوت باها 
حـــــــــــــــــــــــــــــدد في مبــــــــــلغ  املــــــال:  راس   -
الى  مقسمة  درهم   100.000  00
درهم   100 بثمن  حصة   1000
للحصة م2زعة على الشركاء كماولي:

 500 هشام:  سكاوكى  الس2د   -
حصة

 500 - الس2د ناصر عبد ال2احد : 
حصة

سكاوكى  السادة  عين  -التس2ير: 
هشام   ناصر عبد ال2احد مسيرون 

للشركة ملدة غير محد دة.
من جاريخ  سنة ابتداء   99 -املدة: 
تست2ل الشركة في الستل التجاري 

-السنة االجتماع2ة: من 01 ونا ور 
الى 31 ديسمبر  من كل سنة. 

كتابة  لدى  القان2ني  االوداع  ثم 
الضبط باملحكمة املحكمة االبتدائ2ة 
2020 جحت  30 و2ن22  بانزكان بتاريخ 

رقم 738
231 P

 STE  INVENTION FUTUR
ECO  S.A.R.L
جأسيس الشركة

بم2جب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
الشركة  جأسيس  جم   03/03/2020

اات املميزات التال2ة :
 STE  : االجتماع2ة  التسم2ة 

 INVENTION FUTUR ECO sarl
جصدور   : االجتماعي  الهدف 

 استيراد البضائع   االالت الطاق2ة
الطابق   : االجتماعي  املقر 
حي  8ا9،  27،شارع  عمآرة  األ ل، 

السالم،اكادور
 100.  000  : الرأسمال االجتماعي 
درهم مجزأة إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة ال2احدة
كبير  الس2د  تعين  جم   : التس2ير 
ملدة                                  للشركة  كمسير  السن2�سي 

غير محد دة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي

جم اإلوداع القان2ني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
جحت   23/04/2020  : باكادور بــتاريخ 

رقم 90010.
232 P

 INTERNATIONAL FISH 
 PRODUCTS SARL

جـــأسيس شركة  
محرربـــــتاريخ   عرفي  بم2جب عقد 
شركة  جأسيس  جم   23/06/2020

اات املميزات التال2ة:
 SOCIETE  : التسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2ة 
  INTERNATIONAL FISH PRODUCTS

 S.A.R.L
اات  شركة  القان2ني:  الشكل 

مسؤ ل2ة محد دة . 
املقر :  ججزئة البلدوة شارع امللعب 

رقم  22ا املر�سى  الع22ن - املغرب 
ب2ع   : االجتماع2ة  النشاطات 

 شراء جم2ع منت2جات البحر...
رأسمال : 90.000.00 درهم قسم 
لكل  درهم   100 حصة،   900 إلى 

 احدة.
الس2دون  إلى  يعهد   : التس2ير 
 حسن مرابط   عبد الصماد اقريفة.
باملحكمة  جم  القان2ني  اإلوداع 
بتاريخ  بالع2ــــــــــــــــــــــ2ن  االبتدائ2ة 
رقم  جحت   01/07/2020

2020/1162
233 P

 INDUSTRIAL شركة
WORKSHOP OF AFRICA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

بشريك  ح2د
 رأسمالها 3.000.000,00 درهم

املقر االجتماعي : الشقة رقم 37 
الطابق الثالث  عمارة جنمل محطة 
O.U.A  شارع ا تيش امللكي املدونة 

ا تدودة  أكادور
العرفي  العقد  بمقت�سى   .1
بأكادور   2019 ن2نبر   13 املؤرخ و2م 
مسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس  جم 
بامل2اصفات  بشريك  ح2د  محد دة 

التال2ة:
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 » شركة   : التسم2ة   •

 INDUSTRIAL WORKSHOP OF

«AFRICA

• الهدف : - التش2ير الطرقي

• املقر االجتماعي : الشقة رقم 37 

عمارة جنمل محطة  الطابق الثالث  

شارع ا تيش امللكي املدونة    O.U.A

ا تدودة  أكادور

• املدة :  مدة الشركة 99 سنة.

• السنة االجتماع2ة : من 01 وناور 

إلى 31 دجنبر.

• رأس مال الشركة: حدد رأس مال 

الشركة االجتماعي في 3.000.000,00  

حصة   30.000,00 درهم مقسم إلى 

بق2مة 100 درهم لكل حصة.

كمسير  حم2د املا�سي   التس2ير:   •

للشركة ملدة غير محد دة .

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   .2

بأكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 

جحت رقم      2020 و2ل22ز    07 بتاريخ 
التجاري  بالستل  90871    ستل 

بنفس املدونة جحت رقم  3355ا  
مقتطف من أجل اإلشهار
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SOCIETE IBBA SARL
بمقت�سى عقد  رسمي جلقاه األستاا 

عثمان الع2ادي بتاريخ19/06/2020 

بتاريخ  بأكادور   املستل 

شركة  جأسيس  ,جم   23/06/2020

اات مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

 ,   IBBA SARL AU ال2ح2د مسماة 

رأس مالها 10000.00 درهم ، مقرها  

 RDC BLOC F2 N08 CITE ،بأكادور

ص2دل2ة  تس2ير  هدفها     DAKHLA

 MLLE جمثلها مسيرة  ح2دة الس2دة 

ا حاملة   ASMA BOUKERMA

لبطاقة التعريف ال2طن2ة رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

.N 35956ا

بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

جحت   06/07/2020 بتاريخ  باكادور 

عدد 90800.

التجاري  بالستل  جق22دها  جم 
بتـــــــــــــــــاريخ  بأكادور  التجارية  باملحكمة 

06 /2020/07 جحت عدد 3333ا.
للخالصة   التذكير.
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 KROUD AGRO LIMETED
S.A.R.L

جأسيس الشركة
بم2جب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
الشركة  جأسيس  جم   2020/06/15

اات املميزات التال2ة :
التسم2ة االجتماع2ة : 

  STE KROUD AGRO LIMETED 
sarl

جصدور   : االجتماعي  الهدف 
ا خضر  الف2اكه   استيراد 

 املنت2جات البحرية.
 ،733 رقم   : االجتماعي  املقر 

بل2ك  ، ججزئة ال2كالة 1، الع22ن.
الرأسمال االجتماعي : 1000.000 
درهم مجزأة إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة ال2احدة.
جم تعين الس2د كرن2ن   : التس2ير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

محد دة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
جم اإلوداع القان2ني لدى مصلحة 
االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط  كتابة 
جحت   2020/07/01 بالع22ن بــتاريخ 

رقم ا115 .
236 P

KITCHEN CORNER
sarl

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  جأسيس  جم   ،2020/06/11
اات املسؤ ل2ة املحد دة خصائصها 

كالتالــــي :
KITCHEN CORNER : التسم2ة

أشغال   : االجتماعي  الهدف 
النجارة. 

برنامج السعادة   : املقر االجتماعي 
املحمدي  حي   82 رقم   32 العمارة 

اكادور.

املدة : 99 سنة. 

درهم   10.000  : الرأسمال 

إجتماع2ة  حصة   100 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم للحصة ال2احدة،  

منتسبة على الت2الي :

حصة   70 للس2د عبد هللا صابر 

إجتماع2ة   الس2دة نع2مة مفل2ح 30 

حصة إجتماع2ة.

الشركة  بتس2ير  يعهد   : التس2ير 

غير  ملدة  صابر  هللا  عبد  الس2د  إلى 

له  ف2نسب  الت2ق2ع  أما  محددة، 

كذلك. 

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   قد 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

جحت   2020/06/26 بتاريخ  باكادور 
رقم اا905.

للخالصة   الب2ان

عن املسير، الس2د عبد هللا صابر
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KHITANOSS
SNC

إنشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  جأسيس  جم   2019/11/14

التضامن اات املميزات التال2ة :

KHITANOSS التسم2ة : شركة

 2 املقر االجتماعي : حي السعدوين 
زنقة 15 رقم 165، كلم2م.

الرأسمال : 60.000 درهم مقسمة 

على 600 حصة من فئة 100 درهم.

الهدف : مطعم، مقهى.

الشركاء :

سعاد،  ب2مريام  الس2دة 

بتاريخ  مزدادة  ا تنس2ة،  مغرب2ة 

للبطاقة  1996/06/23،  ا حاملة 

ال2طن2ة JA173098 - 500 حصة.

اودر،  خمشان  الس2د 

بتاريخ  مزداد  ا تنس2ة،  مغربي 

للبطاقة  1995/12/28،  ا حامل 

ال2طن2ة JA172314 - 100 حصة.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

ديسمبر من كل   31 وناور   جنتهي في 

سنة.

: تسير الشركة حال2ا من  التس2ير 

ملدة  ب2مريام سعاد،   : طرف الس2دة 

غير محددة.

باملحكمة  جم   : التجاري  الستل 

بتاريخ  بكلم2م  االبتدائ2ة 

2020/06/25 جحت رقم 133.

238 P

STE JERGOLITA
SARL AU

و2م  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جم إنشاء شركة اات   2020/02/25

ا خصائص التال2ة :

 STE  JERGOLITA  : التسم2ة 

S.A.R.L AU

املقر: حـي ال2حــدة  بـ2جــد ر.

ال2طني  النقل   : الشركة  غـرض 

 الد لي للسلع 

درهم   100.000  : الرأسمال 

من  نقدوة  حصة   1000 إلى  مقسم 

فئة 100درهم :  

ا تـراري عمــر : 1000 حصة.

التس2ير في شخص ا تـراري عمــر.

القان2ني  ضع  اإلوداع 

و2م   بالعـ22ن  االبتدائ2ة  باملحكمة 

 20/916 رقم  جحت   2020/03/17

 الستل التجاري جحت رقم 31719 .
مقتطف قصد اإلشهار
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IRRIMAK
 Sarl AU

رأسمالها 000 100 درهم

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
املحد دة

م2قع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 وناور   20 بتاريخ  بتار دانت 

مسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسست 

جحمل  بشريك  ح2د  محد دة 

امل2اصفات التال2ة : 
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 IRRIMAK Sarl au : التسم2ة

امل2ض2ع : م2ض2ع الشركة ه2 :

أشغال متن2عة أ  أعمال بناء ؛

ب2ع  جرك2ب معدات الري.
في  محدد   : االجتماعي  رأسمال 

 1000 إلى  م2زع  درهم   100.000

درهم   100 بفئة  اجتماعي  نصيب 

لل2احد مكتتبة  مسددة كلها. 

الطابق األر�سي   : املقر االجتماعي 

ججزئة ال2اق2ت رقم 38 جار دانت.  

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

في  جاريخ جق22دها  سنة جحتسب من 

الستل التجاري.

: ستك2ن الشركة مسيرة  التس2ير 

 ملدة غير محددة من طرف :

الس2د ل2لت2تي م2الي فريد.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   قد 

االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 

 2020 وناور   28 بتاريخ  بتار دانت 
)رقم الستل التجاري   51 جحت رقم 

6689 جار دانت).
مختصر لغاوة النشر

240 P

M2HOUSE PROMO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

اات شريك  ح2د

جأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  جأسيس  جم   ،2020/03/03

اات املسؤ ل2ة املحد دة اات شريك 

 ح2د خصائصها كالتالي :

  M2HOUSE PROMO : التسم2ة

الهدف االجتماعي : منعش عقاري، 

مقا ل البناء  األشغال املختلفة.

اكادورج2ك22ين   : االجتماعي  املقر 

 12 عمارة  السعادة  إقامة  أدرار  حي 

شقة رقم ا1.

املدة : 99 سنة. 

درهم   100.000  : الرأسمال 

حصة إجتماع2ة   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة ال2احدة،  

الس2د   ال2ح2د  للشريك  منتسبة 

محمد ح2لي .

التس2ير : يعهد بتس2ير الشركة إلى 

الس2د محمد ح2لي ملدة غير محددة،  

أما الت2ق2ع ف2نسب له كذلك. 

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   قد 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

جحت    2020/07/06 بتاريخ  بأكادور 

رقم90801.
للخالصة   الب2ان

عن املسير
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FIDUCIAIRE AMIZA

LOTUSBAT

SARL A.U

رأسمال الشركة : 100.000 درهم

 ICE : 002555747000049

RC : 43293

جأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادور  

جم جأسيس   ،  2020 و2ن22   22 بتاريخ 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

بامل2اصفات التال2ة :

.LOTUSBAT : التسم2ة

الهدف : األشغال املختلفة.

املقر االجتماعي : د ار اكي اك22 حي 

السالم الدراركة اكادور.

املدة : 99 سنة.

وناور   01 : من  السنة االجتماع2ة 

إلى 31 ديسمبر.

:100.000 درهم   رأسمال الشركة 

اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

بمقدار 100 درهم لكل  احدة.

: عين الس2د عبد الكبير  التس2ير 

كمسير للشركة ملدة غير  باملغمض، 

محد د ة.  

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

باكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 

جحت الـــرقم   2020 و2ل22   02 بتاريخ 

التجاري  بالستل  90691  مستلة 

في نفس ال22م جحت الرقم 3293ا.
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STE LODGE MALL
S.A.R.L

جأسيس الشركة
بم2جب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
الشركة  جأسيس  جم   2020/06/19

اات املميزات التال2ة :
التسم2ة االجتماع2ة : 

STE LODGE MALL sarl
شراء  ب2ع     : االجتماعي  الهدف 

امل2اد الغذائ2ة.
شارع   ،11 رقم   : املقر االجتماعي 
جك2ين،  الريب،  حي   ،10 ا2،بل2ك 

اكادور.
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم مجزأة إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة ال2احدة.
جم تعين الس2د ب2ن2ارة   : التس2ير 
عبد ال2احد كمسير للشركة ملدة غير 

محد دة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
جم اإلوداع القان2ني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
جحت   2020/07/01  : باكادور بــتاريخ 

رقم 90659.
243 P

نيبرا ستوب
م.م. م.

جأسيس شركة
في   املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020/03/10 جم جأسيس شركة ن2برا 

ست2ب .م.م. م.
هدفها :

اعمال التجارة ا حرة.
استراد   التصدور.

 30 شقة  نهلة  عمارة   : العن2ان 
جمزارت اوت مل2ل.

درهم م2زعة   10.000  : رأسمالها 
 100 حصة ق2مة كل حصة  إلى100 

درهم.
رضا  شافي  بن  الس2د  تع2ين  جم 
غير  ملدة  للشركة  امل2قع  كمسير   

محد دة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 
من جاريخ جأسيسها النهائي.

رقم  اإلوضاحي  التجاري  الستل 
.20185

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
بتاريخ ألنزكان   اإلبتدائ2ة 

2020/05/26 جحت رقم 501.
244 P

GOOD COMPTA

 Cabinet Comptable &Fiscal

شارع محمد  الفا�سي حي السالم اكادور

 الهاجف اا - 33 - 22 - 28 - 05 

رامي بروسيس
جأسيس شركة

في  محرر  عرفي  عقد  بم2جب 
جم   ،2020 و2ن22   17 بتاريخ  أكادور 
إنشاء القان2ن األسا �سي لشركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة  الب2انات هي على 

النح2 التالي :
االسم : رامي بر سيس.

اال ل الطابق   : االجتماعي   املقر 

القا�سي  شارع   65 عمارة  ا  رقم 
ع2اض اكادور. 

مقا لة االشغال   : نشاط الشركة 
املختلقة للبناء.

جم جحدود مدة الشركة في   : املدة 
99 عاما ابتداء من جاريخ جأسيسها.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
حصة   (1000( على  مقسمة  درهم 
للحصة  درهم   100 ب  اجتماع2ة 
جنسب إلى كل شريك بما وتناسب مع 

اشتراكاجه  هي كما ولي :
 1000 الس2د الرامي عبد الكريم 

حصة اجتماع2ة.
الكريم  عبد  الرامي   : التس2ير 
مس2ير بت2ق2ع  ح2د ملدة غير محد دة.
السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

إلى 31 ديسمبر.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   26 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2020 جحت رقم 90553.
التجاري  بالستل  التست2ل  رقم 

ه2 : 3225ا.
245 P
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شركة مارسيس كولض
ش.م.م 

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : بل2ك ب س

رقم 18 مشر ع اركانة اوت مل2ل
جأسيس شركة

بم2جب عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  جأسيس  جم   2018/10/18
املميزات  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

التال2ة :
«مارسيس  شركة    : التسم2ة 

ك2لض» ش.م.م. 
ال2طني  البضائع  نقل   : الهدف 

 الد لي  حساب الغير.
املقر االجتماعي : بل2ك ب س رقم 

18 مشر ع اركانة اوت مل2ل.
 100.000  : رأس املال االجتماعي 
درهم مجزأ إلى 1.000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة م2زعة كتالي :
الس2د عبد املت2د بلعر �سي ا33  

حصة.
الس2د عبد الفتاح بلعر �سي 333 

حصة.
الس2د منير بلعر �سي 333 حصة

الس2د تع2ين   :  التس2ير 
عبد املت2د بلعر �سي مسيرا للشركة 

ملدة غيرمحد دة. 
السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 
االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا  القان2ني  اإلوداع   جم 
ه2ئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
جحت  انزكان  االبتدائ2ة  املحكمة 
التجاري  797/2020  الستل  رقم 

رقم20507 بتاريخ 2020/07/02.
من اجل النسخة  الب2ان
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GOOD COMPTA

 Cabinet Comptable &Fiscal

شارع محمد  الفا�سي حي السالم اكادور

 الهاجف اا - 33 - 22 - 28 - 05 

جيهان برودون
جأسيس شركة

في  محرر  عرفي  عقد  بم2جب 
جم   ،2020 و2ن22   22 بتاريخ  أكادور 
إنشاء القان2ن األسا �سي لشركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة  الب2انات هي على 

النح2 التالي :

االسم : جيهان بر د ن.

املقر االجتماعي : ججزئة املز د رقم 

8 س2دي بلقاس جار دانت.

جرم2م  مختبر   : الشركة  نشاط 

األسنان.

جم جحدود مدة الشركة في   : املدة 

99 عاما ابتداء من جاريخ جأسيسها.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

حصة   (1000( على  مقسمة  درهم 

للحصة  درهم  بمائة  اجتماع2ة 

جنسب إلى كل شريك بما وتناسب مع 

اشتراكاجه  هي كما ولي :

حصة   1000 الس2دة جهان حن 

اجتماع2ة.

مس2يرة  حن  جهان   : التس2ير 

بت2ق2ع  ح2د ملدة غير محد دة.

السنة االجتماع2ة : من 1 وناور إلى 

31 ديسمبر.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ بتار دانت    االبتدائ2ة 

29 و2ن22 2020 جحت رقم 293.
التجاري  بالستل  التست2ل  رقم 

ه2 : 6769.

247 P

شركة أش ن  روي اكسبور
ش.م.م بشريك  ح2د

برأسمال اجتماعي قدره 100.000 

درهم

د ار دراود ا تماعة القر ية

س2دي ب2بي اشت2كة اوت باها 

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
جمت ص2اغة القان2ن   2020/06/25

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

اات  بشريك  ح2د  املحد دة 

ا خصائص التال2ة : 

الغرض االجتماعي : 

ا خضر  جصدور  استيراد 

 الف2اكه، ججارة حرة. 

أش ن فر ي  شركة    : التسم2ة 

اكسب2ر ش.م.م بشريك  ح2د. 

دراود  د ار   : االجتماعي  املقر 

ب2بي  س2دي  القر ية  ا تماعة 

اشت2كة اوت باها.

املدة : حددت في 99 سنة.

الرأسمال  ا حصص االجتماع2ة: 

درهم   100.000 في  الرأسمال  حدد 

اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

م2زعة  درهم لل2احدة،   100 بق2مة 

كاألتي : 

كريم حادة : 1000 حصة.

من  مسيرة  الشركة   : التس2ير 

طرف الس2دة كريم حادة  الك ملدة 

غير محد دة ح2ث يع2د إليها كل من 

الت2ق2عين البنكي   االجتماعي.

 16 ج2زع حسب الفصل   : األرباح 

من القان2ن األسا�سي للشركة.

ثم اإلوداع القان2ني لدى املحكمة 

 : رقم  جحت  بانزكان  االبتدائ2ة 

721/2020 بتاريخ 2020/06/29.
مقتطف قصد اإلشهار

248 P

انيسياتيف برو
جأسيس شركة

مارس   06 طبقا للعقد املؤرخ في 

األسا�سي  القان2ن  جم  ضع   2020

محد دة  مس2ؤل2ة  اات  لشركة 

 مميزاتها كالتالي :

االسم : انيس2اج2ف بر .

اشغال البناء   - ن2ك2س   : الهدف 

 املختلفة.

املقر اال جتماعي : د ارامي ا كادور 

فم ا حصن طا طا.

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الراسمال 

مقسمة الى 1000 حصة بق2مة 100 

درهم للحصة.

خيرة  الباقي  للد   %  5  : األرباح 

حسب قرارات الشركاء.

الس2د ا حسن رم2دون   : التس2ير 

 الس2د عبدالقادر ا لع2د.

من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

فاجح وناور الى 31 ديسمبر من كل سنة.

التست2ل  جم   : التجارى  الستل 

باملحكمة االبتدائ2ة بطاطا جحت رقم 

577 بتاريخ 30 و2ن22 2020.

249 P

اتبير  ريو
جأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بم2جب   -  1

جأسيس  جم   2020/06/15 بتاريخ 

اات  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

شريك  احد اات املميزات التال2ة :

اجبير فري2 ش.م.م اات   : التسم2ة 

شريك  احد.

الهد ف : النقل  حساب الغير.

 12 رقم  محل   : االجتماعي  املقر 

ججزئة ا185 الحي املحمدي.
 100.000  : رأس املال االجتماعي 

1000حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

جرجع  ال2احدة  للحصة  درهم   100

كلها للس2د عبد هللا ج2ي.

الس2د  الشركة  يسير   : التس2ير 

اإلمضاء  ج2ي  جخ2يله  هللا  عبد 

املنفرد ملدة غير محد دة.

السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 

االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا  القان2ني  اإلوداع  -  جم   2

ه2ئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 

جحت  بأكادور  التجارية  املحكمة 
التجاري  90531  الستل  رقم 

رقم3213ا بتاريخ 2020/06/25.
من اجل النسخة  الب2ان

250 P

شركة علي رحاب
ش.م.م  

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : بل2ك 5 رقم 21 
حي االعراب ازر  اوت مل2ل

جأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بم2جب   -  1

جأسيس  جم   2020/06/23 بتاريخ 

اات  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

املميزات التال2ة :

رحاب»  «علي  شركة    : التسم2ة 

ش.م.م. 

: - نقل البضائع  حساب  الهد ف 

الغير. 

نقل االمتعة  حساب الغير. 
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 21 5 رقم  بل2ك   : املقر االجتماعي 
حي االعراب ازر  اوت مل2ل.

 100.000  : رأس املال االجتماعي 
من  حصة   1000 إلى  مجزأ  درهم 
درهم للحصة على الشكل  100  فئة 

التالي :
محمد  للس2د  حصة   500

امليسا ي.
سع2د  للس2د  حصة   500

الناصري.
تع2ين الس2دان محمد   : التس2ير 
الناصري  سع2د  امليسا ي  الس2د 

مسيرون للشركة ملدة غير محد دة. 
مشترك  االداري  املالي  الت2ق2ع 
بين املسيرون محمد امليسا ي  الس2د 

سع2د الناصري.
السنة االجتماع2ة  : جبتدئ السنة 
االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.
لهذا  القان2ني  اإلوداع  -  جم   2
ه2ئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
جحت  بأكادور  التجارية  املحكمة 
رقم  التجاري  90790  الستل  رقم 

3331ا بتاريخ 2020/07/06.
من اجل النسخة  الب2ان

251 P

صيدلية اميكال اكدال
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات شريك  احد 

في    املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  جأسيس  جم   15/06/2020
شريك  اات  محد دة  املسؤ ل2ة  

 احد با خصائص التال2ة :  
االسم : ص2دل2ة ام2كال اكدال.

الهدف : ص2دل2ة.
 100.000  : املتم2عة  رأسمال 

درهم.
املسيرة : الس2دة زينب العراقي.

7ا  رقم  محل   : االجتماعي  املقر 
مشر ع اكدال ج2ل2ال جك2ين اكادور. 

املدة : 99 سنة.
للمجم2عة  القان2ني  االوداع  جم 
بالستل التجاري باملحكمة التجارية 
بتاريخ   90688 رقم  جحت  بأكادور 

.2020/07/02
252 P

دو2ان األستاا ادريس سال ي

م2ثق بتار دانت

شارع املح2طة عمارة ا خ2اطي الطابق األ ل 

جار دانت

شركة وولسام  ود
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

اات شريك  ح2د
رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : جار دانت ججزئة 
األمل رقم 259

جلقاه  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 
م2ثق  سال ي  إدريس  األستاا 
 2020 و2ن22   22 بتاريخ  بتار دانت 
املسؤ ل2ة  اات  الشركة  جأسست 
ال2ح2د  الشريك  اات  املحد دة 

با خاص2ات التال2ة :
التسم2ة : شركة   لسام ف2د.

الهدف : االستثمار الفالحي.
املقر االجتماعي : جار دانت ججزئة 

األمل رقم 259.
الرأسمال : 10.000 درهم مقسمة 
لكل  درهم   100 حصة،   100 إلى 

حصة.
عر ص  منير  الس2د   : التس2ير 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
الشريك   : االجتماعي  الت2ق2ع 

ال2ح2د منير عر ص.
جم في املحكمة   : اإلوداع القان2ني 
االبتدائ2ة بتار دانت جحت رقم 299، 

و2م 30 و2ن22 2020.
 6781 رقم  التجاري  الستل 

جار دانت.
لإلوداع  النشر

األستاا إدريس سال ي

253 P

دو2ان األستاا ادريس سال ي

م2ثق بتار دانت

شارع املح2طة عمارة ا خ2اطي الطابق األ ل 

جار دانت

شركة هيلت  ارم
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

اات شريك  ح2د
رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : جار دانت ججزئة 
األمل رقم 259

جلقاه  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 
م2ثق  سال ي  إدريس  األستاا 
 2020 و2ن22   22 بتاريخ  بتار دانت 
املسؤ ل2ة اات  الشركة  جأسست 

ال2ح2د  الشريك  اات  املحد دة   
با خاص2ات التال2ة :

التسم2ة : ه2لت فارم.
الهدف : االستثمار الفالحي.

املقر االجتماعي : جار دانت ججزئة 
األمل رقم 259.

الرأسمال : 10.000 درهم مقسمة 
لكل  درهم   100 حصة،   100 إلى 

حصة.
أو2ب  م2الي  الس2د   : التس2ير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ال2لت2تي 

محددة.
الشريك   : االجتماعي  الت2ق2ع 

ال2ح2د م2الي أو2ب ال2لت2تي.
جم في املحكمة   : اإلوداع القان2ني 
االبتدائ2ة بتار دانت جحت رقم 300، 

و2م 30 و2ن22 2020.
 6783 رقم  التجاري  الستل 

جار دانت.
لإلوداع  النشر

األستاا إدريس سال ي

254 P

دو2ان األستاا ادريس سال ي
م2ثق بتار دانت

شارع املح2طة عمارة ا خ2اطي الطابق األ ل 
جار دانت

شركة هيلتي كرين
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

اات شريك  ح2د
رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : جار دانت ججزئة 
األمل رقم 259

جلقاه  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 
م2ثق  سال ي  إدريس  األستاا 
 2020 و2ن22   22 بتاريخ  بتار دانت 
املسؤ ل2ة  اات  الشركة  جأسست 
ال2ح2د  الشريك  اات  املحد دة 

با خاص2ات التال2ة :
التسم2ة : ه2لتي كرين.

الهدف : االستثمار الفالحي.
املقر االجتماعي : جار دانت ججزئة 

األمل رقم 259.
الرأسمال : 10.000 درهم مقسمة 
لكل  درهم   100 حصة،   100 إلى 

حصة.

أو2ب  م2الي  الس2د   : التس2ير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  ال2لت2تي 

محددة.

الشريك   : االجتماعي  الت2ق2ع 

ال2ح2د م2الي أو2ب ال2لت2تي.

جم في املحكمة   : اإلوداع القان2ني 

االبتدائ2ة بتار دانت جحت رقم 301، 

و2م 30 و2ن22 2020.

 6785 رقم  التجاري  الستل 

جار دانت.
لإلوداع  النشر

األستاا إدريس سال ي

255 P

مؤسسة  أورو سكول الخاصة
جأسيس

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ ا ماي 

التأسي�سي  القان2ن  جم  ضع   2020

جحمل  املسؤ ل2ة  محد دة  لشركة 

ا خصائص التال2ة :

سك2ل  أ ر   شركة   : التسم2ة 

ا خاصة.

املسؤ ل2ة  اات  شركة   : الشكل 

املحد دة.

التعل2م  مؤسسة   : امل2ض2ع 

ا خاصة ا حضانة.

املقر االجتماعي : زنقة مسك الل2ل 

الزركان  باب  الذهبي  املنص2ر  شارع 

جار دانت.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

و2م جأسيسها.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم على 1000 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التس2ير 

البطاقة  ح2ري،  رجاء  الس2دة 

ال2طن2ة رقم ج س ا51351.

السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

إلى 31 ديسمبر.

لدى  القان2ني  اإلوداع  جم  لقد 

87ا  رقم  جحت  جار دانت  املحكمة 

ستل التجاري رقم 6791.

256 P
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Cabinet IDJAMAA CONSEILS

 Siège social : N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél : 06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

STE WET AND SALTY
العام   ا تمع  محضر  بمقت�سى 
2020/03/16  الدي  في  املنعقد 
اات  شركة  جأسيس  بم2جبه  ثم 

مسؤ ل2ة محد دة مميزاتها كالتالي : 
 STE WET AND : االسم التجاري

SALTY
مسؤ ل2ة  اات  شركة   : الصفة 

محد دة.
الرأسمال : 100.000 درهم.

ح2ث وت2فر :
 300 على  علي  الب2يشة  الس2د 

حصة.
على  جانيش  جيروزا  ل2لي  الس2دة 

700 حصة.
الهدف : نزل ,بيت ض2افة.

ججزئة   ،HE281 رقم   : العن2ان 
امادإلمس2ان، إمس2ان أكادور.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 
وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

: تسير من طرف الس2دة  التس2ير 
ل2لي جيروزا جانيش.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 2020/06/29 في  بأكادور  التجارية 

جحت الرقم الترج2بي 90618.
257 P

YAMESA FISH شركة
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

بشريك  ح2د
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الشقة رقم 2121
العمارة ب 1 ب ادرار اكادور

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ و2م 
بأكادور جم جأسيس   2020 و2ن22   15
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

بشريك  ح2د بامل2اصفات التال2ة :
.YAMESA FISH التسم2ة : شركة
األسماك  في  املتاجرة   : الهدف 

با تملة.

االستيراد  التصدور.
رقم  الشقة   : االجتماعي  املقر 

2121 العمارة ب 1 ب ادرار اكادور.
املدة : مدة الشركة 99 سنة.

وناور   01 من  السنة االجتماع2ة: 
إلى 31 ديسمبر.

رأس مال الشركة : حدد رأس مال 
الشركة االجتماعي في 100.000 درهم 

مقسم إلى 100 درهم لكل حصة.
التس2ير : سع2د ادم2ل2د  كمسير 

للشركة ملدة غير محد دة .
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
بأكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم   جحت   2020 و2ل22   02 بتاريخ 
التجاري  بالستل  90696  ستل 

بنفس املدونة جحت رقم 3301ا.
مقتطف من أجل اإلشهار

258 P

STE YONAZ TRAVAUX 
SARL

س.ت : 6753 جار دانت
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة
بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
2020/03/06 بأ الد جاومة، جأسست 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

مميزاتها كما ولي : 
 STE YONAZ  : التسم2ة 

TRAVAUX SARL
بناء  ص2انة  جرم2م   : الهدف 
أشغال  مختلفة،  أشغال  املباني. 
البستنة  ا حراسة  أشغال  الطرق 
الصحي  الصرف  أشغال   التنظ2ف 
جرم2م  جنظ2م  الشرب،   م2اه 
)الثقاف2ة  املختلفة  األحداث 
املرافق  إدارة   الرياض2ة  غيرها) 
العامة  التجارة  العامة  ا خاصة 
جصدور.   التجارة  االستيراد 
املكتبي،  املعدات  األثاث  ب2ع 
الكمب22جر  شبكات  دراسة  جرك2ب 
ب2ع  الكهربائ2ة،   الهاجف  الشبكات 
النقل بصفة  املستلزمات املدرس2ة، 
جم2ع  املعل2ماج2ة،  البرمجة  عامة، 
البحري،  بالص2د  املتعلقة  األنشطة 
إستغالل املقالع،  صنع  ججارة م2اد 

البناء.
زنقة   10 رقم   : االجتماعي  املقر 

املسيرة حي الكر�سي أ الد جاومة.

 500.000  : الشركة  رأسمال 

درهــم.

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التست2ل بالستل التجاري.

الس2د  يس2ير الشركة،   : التس2ير 

الديش عزيز، ملدة غير محد دة. 

رأسمال  :  زع  ا حصص  ج2زيع 

فئة  من  حصة   5000 على  الشركة 

الديش  عزيز  الس2د  100درهم، 

ب2لع2نين  حصة،  الس2د   2500

حمزة 2500 حصة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

 2020/06/23 بتاريخ  بتار دانت 

جحت رقم 275.

259 P

STE ZQUALI TRANS
SARL

شركة زكالي جر نز ش.م.م

جأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  جأسيس  جم   2020/06/16

دات املميزات التال2ة :

جر نز  زكالي  شركة   : التسم2ة 

ش.م.م.

نقل   : االجتماعي  الهدف 

األشخاص  حساب الغير.
اكدال حي   659 رقم   :  العن2ان 

رقم 01 بل2ك 5الطابق 3 اوت مل2ل.

املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم.

السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

الى 31 ديسمبر من كل سنة.

الس2دة  الشركة  يسير   : التس2ير 
زهير حف2ظة ملدة غير محد دة.

االوداع  جم   : التجاري  الستل 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القان2ني 

بتاريخ  بإنزكان  االبتدائ2ة 

2020/07/03 جحت رقم 807.

260 P

Cabinet IDJAMAA CONSEILS
 Siège social : N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR
Tél : 06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

STE UMEED
العام   ا تمع  محضر  بمقت�سى 
2020/06/08  الذي  في  املنعقد 
اات  شركة  جأسيس  بم2جبه  ثم 

مسؤ ل2ة محد دة مميزاتها كالتالي : 
STE UMEED : االسم التجاري

مسؤ ل2ة  اات  شركة   : الصفة 
محد دة.

الرأسمال : 100.000 درهم.
ح2ث وت2فر :

الس2د م2الي حمدان محمد على 
1000 حصة.

هندسة  جط2ير   : الهدف 
جكن2ل2ج2ا املعل2مات.

جك2ين منهي.
استيراد  جصدور.

العن2ان : شقة 1، رقم 358 ججزئة 
مسك2نة الدراركة اكادور.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 
وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تسير من طرف الس2د   : التس2ير 
حمدان محمد.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 2020/06/29 في  بأكادور  التجارية 

جحت الرقم الترج2بي90620.
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مكتب بريما ك2نطا
بل2ك د2 رقم 3 حي الداخلة اكادور

TOP HORIZON EXPORT
ش م م 

رأسمالها : 10.000 درهم 
املقر االجتماعي : شارع القا�سي 
ع2اض إقامة واسمين عمارة د 1

رقم 2 الحي الصناعي أكادور
التأس2ـــــس

ج2ق2ع  اي  عرفي  عقد  بم2جب 
 2020/02/21 و2م  املؤرخ  خاص 
 املستل بأكادور و2م 2020/03/01، 
لشركة  األسا�سي  القان2ن  جم  ضع 
اات  محد دة  مسؤ ل2ة  اات 

ا خاص2ات التال2ة :
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 TOP HORIZON  : التسم2ة 
EXPORT ش م م.

تهدف الشركة باملغرب   : الهـــدف 
كما ه2 با خارج إلى :  

استيراد  جصدور ا خضر  الف2اكه 
املنتجات  الطرية  املتح2لة  جم2ع 

الغذائ2ة.
جقن2ة  مساعدة  نصائح  جقدوم 

 ججارية.
شراء ج2ضب جخزين ج2زيع تس2يق 
الطرية  ا خضر  الف2اكه   نقل 

 املتح2لة.
جصدور   استيراد جم2ع امل2اد.

خلق منتجات  سلع للشركة جحت 
العالمات  جم2ع  جمث2ل  شعارها   

التجارية لشركات محل2ة   أجنب2ة.
اقتناء استغالل كراء ججارة تس2ير 

األص2ل التجارية اات نفس الهدف.
املمتلكات  عقاري  إدارة  جر يج 

بجم2ع أشكالها .  
 بصفة عامة جنف2ذ كل العمل2ات 
التجارية  املال2ة في العقار أ  املنق2الت 
اات الصلة املباشرة آ  غير املباشرة 
بالهدف االجتماعي  التي من شأنها أن 

تساهم في إنماء الشركة. 
القا�سي  شارع  اإلجتماعي:  املقر 
ع2اض إقامة واسمين عمارة د 1 رقم 

2 الحي الصناعي أكادور.
املــــــدة : 99 سنة.

 10.000  : اإلجتماعي  الرأسمـــال 
حصة   100 إلى  مقسمة  درهم 
اجتماع2ة من فئة 100 درهم للحصة 

ال2احدة م2زعة كالتالي :
الس2د رضا محمد محمد جركي 50 

حصة.
الس2د اسالم إبراه2م 50 حصة.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر.

التس2ـــــــــير : يسير الشركة   ملدة غير 
محد دة الس2د اسالم ابراه2م ب ط 

.J509ا. 
كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
بأكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
و2م 2020/06/18 جحت رقم 90309 

- رقم الستل التجاري 3097ا.
بمثابة مقتطف  ب2ان

مكتب بريما ك2نطا
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 STE «TRANSPORT ASSA RIF
SARL

جـــــأســــيس شـــــــركـــــة 
بتاريخ  عرفي  عقد  على  بناء 
الق2انين  جم  ضع   ،2020/02/13
األساس2ة لشركة محد دة املسؤ ل2ة 
اات   TRANSPORT ASSA RIF

ا خصائص التال2ة : 
الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في ا خارج ه2 :
لفائدة  البضائع  السلع  نقل 

الغير.
نقل االمتعة لفائدة الغير.

18 زنقة ام  : رقم  املقر االجتماعي 
جاكرامت حي املستشفى اسا.

املدة : 99 سنة.
 100.000 في  حدد   : الرأسمال 
حصة   1000 على  مقسم  درهم 
اجتماع2ة بق2مة 100 درهم لل2احدة 

 هي في نصيب السادة : 
حصة   500 عب2د  احشاش 

اجتماع2ة.
حصة   250 الطالب  حسن 

اجتماع2ة.
حصة   250 م2م2ل  اجب2ش2ب 

اجتماع2ة.
: تسير الشركة  ملدة غير  التس2ير 
الس2د احشاش  محد دة من طرف 

عب2د.
االبتدائ2ة  باملحكمة  اإلوداع  ثم 
جحت   2020/03/13 بتاريخ  بكلم2م 
الستل  في  78  التست2ل  رقم 

التجاري جحت رقم 2883.  
263 P

ULTRA DESIGN
ش.م.م

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
اات الشريكين  : خالد امسكان 

 ا حسين ا تاللي
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : عند شقة
رقم 3 بل2ك د شارع افران حي الهدى 

اكادور
جبعا للعقد ا خاص املحرر بتاريخ 
شركة  جأسيس  جم   ،2020/06/02
على  جحت2ي  املسؤ ل2ة،  محد دة 

املميزات التال2ة : 

 ULTRA DESIGN  : التسم2ة 
ش.م.م.

شقة عند   : التجاري   العن2ان 
رقم 3 بل2ك د شارع افران حي الهدى 

اكادور.
الرأسمال : 100.000 درهم.

نشاط الشركة : مطبعة  مكتبة. 
جم تع2ين الس2د خالد   : التس2ير 

امسكان مسير الشركة.
السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

إلى غاوة 31 ديسمبر.
جاريخ  من  ابتدء  سنة   99  : املدة 

التست2ل في الستل التجاري. 
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   
باكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
و2ن22    29 و2م   90575 رقم  جحت 

.2020
بمثابة مقتطف   ب2ان
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شركة
 SOUSS INVEST

COMMUNICATION
شركة محد دة املسؤ ل2ة 

إعالن عن التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بأكادورحررت ق2انين   2020 و2ن22  ا 
شركة محد دة املسؤ ل2ة خصائصها 

كالتالي :
 SOUSS INVEST  : شركة  اسم 

COMMUNICATION
 COMMUNICATION   : الهدف 
 – PUBLICITE – WEB – SMS

.MAILING
310 عمارة  املقراالجتماعي : شقة 

3 النرجس 1 أمال 2 بنسركا  آكادور.
جاريخ  ابتداءمن  سنة   99 املدة 

التأسيس النهائي.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

مبلغ 100.000 درهم.
الشركة  بتس2ير  وق2م  التس2ير 
امال   : الس2دة  محد دة  غير  ملدة    

الطباء.
اإلوداع القان2ني  االوداع القان2ني 

بكتابة الضبط باملحكمة التجارية.

 01/07/2020 جم بأكادور بتاريخ   

جحت رقم 90663.

265 P

مكتـــب حسابــات ســر ا ش. م.م.

عمــارة دام2 شــارع محمد السادس اوت ملــ2ل

الفاكس: 05-28-24-22-65 

  الهاجف : 05-28-24-72-46

STAYH TRAVAUX
SARL AU

رأسمالها 100.000 درهم 

إعالن بتأسيس شركة
جأسست  عرفي  عقد   بم2جب 

شركة دات املسؤ ل2ة املحد دة جحت 

  STAYH TRAVAUX» SARL AU إسم

بتاريخ  12 و2ن22 2020.  

هدفها :

* أعمال مختلفة   أعمال البناء

* التجارة.

رقم  :كراج  التجاري  العن2ان   -

بئرأنزران  شارع  الفتح  قسارية   3

الدشيرة ا تهادوة. 

- رأسمالها 100.000 درهم م2زعة 

إلى 1000 حصة ق2مة كل حصة  100 

دراهم، م2زعة كما ولي :

1000 ج2يجير:  ا حسين   الس2د 

حصة.

- تس2ير الشركة : جم تع2ين الس2د 

للشركة  مسيرا  ج2يجير  ا حسين 

كامل  جخ2يله  مع  محد دة  غير  ملدة 

الصالح2ات حسب القان2ن األسا�سي 

للشركة.

جاريخ  من  سنة   99  : املدة   -

جأسيسها.

بمكتب  جم  القان2ني  اإلوداع   -

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ   715 رقم  جحت  بانزكان 

16/07/2013

 STAYH» شركة  ستلت   -

بالستل   TRAVAUX» SARL AU

3اا20  التجاري بانزكان جحت رقم   

بتاريخ  29/06/2020.

266 P
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SUD TRADE AGRO
S.A.R.L

العام  ا تمع  محضر  حسب   -
التأسي�سي بتاريخ  12/06/2020 قرر 
SUD TRADE AGRO– شركاء شركة
محد دة  مسؤ ل2ة  اات   -S.A.R.L

رأسمالها  100.000   درهم ماولي :
- مقر الشركة :  كراج بل2ك أ  رقم 
2 شارع بغداد حي السالم  أوت مل2ل . 
- رأس املال حدد في 100.000,00: 
حصة   1000 إلى   مقس2مة  درهم 
100درهم ال2احدة  م2زعة  من فئة 

كتالي : 
- وحيى سف2ان : 500  حصة

- لكرا ي  حسين : 500  حصة 
- امل2ض2ع : من أهداف الشركة :

 1 – ج2زيع امل2اد الغذائ2ة
 2– التصدور  االستيراد.

قرر ا تمع العام أن  التس2ير:    -
 SUD TRADE AGRO  -– شركة 
لكرا ي  الس2د  سيسرها   SARL

 حسين ملدة غير محد دة.
القان2ني  اإلوداع  جم   : اإلوداع   -
بإنزكان  االبتدائ2ة  املحكمة  لدى 
بتاريخ 01/07/2020 جحت رقم  780 

الستل التجاري رقم 85ا20. 
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SOCIETE SUDINCENDIE
 SARL A.U

جأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  على  بناءا 
الق2انين  جم  ضع   ،16/06/2020
املسؤ ل2ة  اات  لشركة   األساس2ة 

محد دة.
 SUDINCENDIE» SARL A.U»

اات ا خصائص التال2ة : 
الهد ف : هدف الشركة في املغرب 

كما في ا خارج ه2 : 
- جاجر طفاوات ا حريق.

- مفا ض.
: شارع  لي العهد  املقر االجتماعي 

رقم 7ا3  كلم2م.
املدة :  99 سنة

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 

حصة   1000 على  مقسم  درهم 

اجتماع2ة بق2مة 100 درهم لل2احدة 

 هي في نصيب : 

حصة   :  1000 اح2ض2ك عزيز   -

اجتماع2ة.

: تسير الشركة  ملدة غير  التس2ير 

محد دة من طرف الس2د اح2ض2ك 

عزيز.

ثم التست2ل في الستل التجاري 

بتاريخ  كلم2م  االبتدائ2ة  باملحكمة 

02/07/2020  جحت رقم 2979.
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SUPER PLATREE
SARL AU

إعالن عن جأسيس الشركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  

الق2انين  جم  ضع   19/12/2019

األساس2ة لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

املميزات التال2ة:

     SUPER PLATREE  : التسم2ة 

- SARL AU

 الشكل القان2ني : شركة محد دة 

املسؤ ل2ة. 

 - الهدف مقا ل : أعمال ا تباصة.

أنزا  ا1  رقم   -  : االجتماعي  املقر 

- .E/14 أكادور أكادور

في  حدد  االجتماعي  الرأسمال   

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

املمثلة  هم  در   100 فئة  من  حصة 

للحصة ال2احدة في ملك2ة. 

املالك  عبد  اجهنا  اوت  الس2د   -

1000حصة.

عين الس2د اوت اجهنا  -التس2ير: 

غير  ملدة  للشركة  مسير  املالك  عبد 

محددة.

بشكل  االلتزام  سيتم   : -الت2ق2ع 

اإلدارية  األعمال  بجم2ع  صح2ح 

 املصرف2ة من خالل الت2ق2ع  لـلس2د 

اوت اجهنا عبد املالك 

- املدة : 99 سنة.

لدى  القان2ني  اإلوداع  جم   قد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

جحت   02/07/2020 بتاريخ  بأكادور 

رقم 90686.

269 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

: Siège social

 N°704, LOT MESUGINA, DRARGA,

AGADIR

: Tél

: E-mail 06-62-64-12-88 

Idjamaa.conseils@gmail.com

STE TAGHART POINT

العام   ا تمع   بمقت�سى محضر  

17/05/2018  الدي  في  املنعقد 

اات  شركة  جأسيس  بم2جبه  ثم 

مسؤ ل2ة محد دة مميزاتها كالتالي : 

 STE TAGHART االسم التجاري: 

POINT

مسؤ ل2ة  اات  شركة   : الصفة 

محد دة.

الرأسمال 100.000درهم .

ح2ث وت2فر :

 500  : الس2دأ رش2م محمد على 

حصة.

 500 الس2دة ارشح خدوجة على 

حصة.

الهدف : نزل بيت ض2افة.

زنقة ج22غت   ،35 رقم   : العن2ان 

مركز تغاز ت اكادور.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الس2د  طرف  من  تسير  التس2ير: 

ارشح  الس2دة  محمد   أ رش2م 

خدوجة معا.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 12/06/2018 في  بأكادور  التجارية 

جحت  الرقم الترج2بي ا05ا7.

270 P

TEC FORGE
SARL AU

 جـأسـيـس شــركة
بمقت�سى عقد عرفي  مؤرخ بتاريخ 
الق2انين  جم  ضع   2020 و2ن22   22
اات  املسؤ ل2ة  محد دة  لشركة 

املميزات التال2ة :
.TEC FORGE : التسم2ة 

الشكل القان2ني : شركة محد دة 
املسؤ ل2ة بشريك  ح2د.

 TECHNOLOGIE  : الهدف 
 NUMERIQUE ET

.INFORMATIQUE
 QUARTIER  : االجتماعي  املقر 
 SIDI DAOUD NR 1045 E 2

.LAQLIAA AIT MELLOUL
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم.
التس2ير : الس2دة سارة ربيب مسير 

للشركة.
املدة : 99 سنة.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
بأكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
الستل  رقم   2020 و2ل22   3 بتاريخ 

التجاري 20513.
جحت  القان2ني  اإلوداع   جم 

رقم 800 بتاريخ 3 و2ل22 2020.

املسير

271 P

STE TFA CONSTRUCTIONS 
ET SERVICES

SARL
 جـأسـيـس شــركة
RC : 43341

بتأريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القان2ن  جم  ضع   25/02/2020
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التاسي�سي 
املحد دة جحمل ا خصائص التال2ة :

 TFA  : الـتـسـم2ـــــــــــــــة   -
 CONSTRUCTIONS ET SERVICES

  .SARL
- الشكل  : الشركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة.
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مقا ل في األشغال   : الـمـ2ضـــــ2ع   -
 / البناوات  مقا ل   / البناء  العامة   

أشغال تس2ية األرض . 
- الـمـقر االجـتـماعــي  : بل2ك D  رقم 

15ا حي الهدى أكادور. 
:  99  سنة.  - مــــــدة الشركــــــة   

خمس مائة   : رأسمـــال الشركـــة   -
الف درهم.

- الـتسـ2ـ2ــــــــــــــــــر  : فاطمة ب2يقبى.
لدى  القان2ني  اإلوداع  جم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 : بتاريخ  8ا908  رقم  جحت  باكادور 
التجاري  رقم ستلها   06/07/2020

ه2: 1ا33ا .
272 P

STE PARA LYS
SARL AU

AU CAPITAL 100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : HAY AIT

LAHCEN OUALI BIOUGRA-
CHTOUKA AIT BAHA

جأسيس
العرفي العقد  تست2ل   جاريخ 
بانزكان  التي جحمل   2020 و2ن22   3  

ا خصائص التال2ة :
شراء  ب2ع   : االجتماعي  الهدف 
العناوة  الص2دلة  ل2ازمه،  أد ات 

با تمال.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 1000 

درهم للحصة ال2احدة.
م2زع على الشكل التالي :

الس2د سع2د اميش 1000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.
 HAY AIT  : االجتماعي  املقر 

LAHCEN OUALI BIOGRA
التس2ير : عين الس2د سع2د أميش 

مسير للشركة.

التجاري  بالستل  التق22د  جم 
االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
2020 جحت  19 و2ن22  بانزكان بتاريخ 

رقم 652.
273 P

 Société PRISSING KASBAT
TAHER
SARL AU

اإلشهار القان2ني
قرر بم2جب جمع منعقد بتاريخ 
اات  شركة  جأسيس   20/06/2020

ا خصائص التال2ة.
تسم2ة  جم  لقد   : التسم2ة   .1
الطاهر  قصبة  مصبنة   » الشركة 

«شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة.
ا حرش   23 رقم   3 بل2ك  مقر:   .2

قصبة الطاهراوت مل2ل. 
3. رؤ س أم2ال: حدد في 100.000 
درهم مقس2مة إلى1000  حصة من 

100 درهم لل2احد  م2زعة كالتالي.  
 1000 له2ل2ي  حسن  الس2د  

حصة.   
ا. امل2ض2ع : مصبنة.  

يعتبر الس2د له2ل2ي  التس2ير:   .5
 حسن املسير ال2ح2د لشركة ملدة غير 

محد دة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة   .6

جأسيسها حسب املحضر التأسي�سي 
7. اإلوداع القان2ني : لقد جم اإلوداع 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  القان2ني 

بانزكان بتاريخ 03/07/2020
2ا7، الستل التجاري  جحت رقم 

رقم 69ا20.
274 P

REGAL BUSINESS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د.
 عن2ان مقرها االجتماعي شارع 
ا حسن األ ل طريق أ الد سع2د 
أ الد جاومة - 83000 جار دانت 

املغرب.
رقم التق22د في الستل التجاري 

6727:
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم إعداد القان2ن   2020 مارس  ا1 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

محد دة  باملميزات التال2ة :

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
  : تسم2تها  بمختصر  االقتضاء 

.REGAL BUSINESS
غرض الشركة بإوجاز :

- إصالح املعدات املعل2ماج2ة.
املعل2ماج2ة  املعدات  في  جاجر   -

 املكتب2ة.
األشغال  البناء    في  مقا ل   -

املختلفة.
شارع  االجتماعي  املقر  عن2ان 
ا حسن األ ل طريق أ الد سع2د أ الد 

جاومة - 83000 جار دانت املغرب
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقسم كالتالي :
 1000  : البراج  ا حبيب  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
س2دي   : البراج  ا حبيب  الس2د 
احساون رقم 12 - 83000 جار دانت 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 م2اطن مسيري الشركة :
س2دي   : البراج   ا حبيب  الس2د 
احساون رقم 12 - 83000 جار دانت 

املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ابريل   3 االبتدائ2ة بتار دانت بتاريخ 

2020  جحت رقم 177.
275 P

MECANSUD
SARL

RC : 6795
 جـأسـيـس شــركة

املستل   عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم  ضع   24/06/2020 بتأريخ 
التاسي�سي لشركة محد دة  القان2ن 
املسؤ ل2ة جحمل ا خصائص التال2ة:

  MECANSUD   : الـتـسـم2ـــــــــــــــة     -
.SARL

- الشكل :  شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة. 

مصلح/  م2كانكي   : الـمـ2ضـــــ2ع   -
اله2اكل/  جصن2ع  إصالح  ججم2ع 

أعمال ا خراطة  ججدود املحركات.
 50 رقم   : االجـتـماعــي  الـمـقر   -
جاومة  أ الد   2 الدون  كمال  ججزئة 

إقل2م جار دانت .
- مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

 100.000  : الشركـــة  رأسمـــال   -
درهم.

عبد   : الس2د   : الـتسـ2ـ2ــــــــــــــــــر   -
الصادق الشاوب.

- لقد جم اإلوداع القان2ني للستل 
االبتدائ2ة  املحكة  لدى  التجاري 
بتار دانت جحت الرقم الترج2بي 312. 
بتاريخ : 03/07/2020 رقم ستلها 

التجاري ه2: 6795.
276 P

STE MESSAGERIE ZAGORA
SARL AU 

إعالن عن جأسيس شركة محد دة 
املسؤ ل2ة

ICE : 002457180000066
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
شركة  جأسيس  جم   06/03/2020
محد دة املسؤ ل2ة اات ا خصائص 

التال2ة : 
 STE MESSAGERIE  : التسم2ة 

 ZAGORA Sarl
درب  ا0  رقم   : املقر االجتماعي   -

زمالة جار دانت .
نقل البضائع  حساب   : الهدف   -

الغير.
 100.000 الرأسمال االجتماعي   -

درهم.
- التس2ير:ا حبيب ا حسين .

- املدة : 99 سنة.
- السنة املال2ة : فاجح وناور حتى 31 

ديسمبر .
بالستل  الشركة  تست2ل  جم 
  286 رقم  بتار دانت جحت  التجاري 
الستل  رقم   26/06/2020 بتاريخ 

التجاري 6759.
276Pمكرر



عدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020)الجريدة الرسمية 2ف78  

MRACAGRO 
 SARL AU 
RC : 6731

جأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القان2ن  جم  ضع   21/02/2020
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التاسي�سي 
املحد دة جحمل ا خصائص التال2ة :

  MRACAGRO  : الـتـسـم2ـــــــــــــــة   -
 SARL AU

- الشكل :  الشركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة.

جرب2ة جم2ع أن2اع   : الـمـ2ضـــــ2ع   -
ا ح22انات / جرب2ة الد اجن / جصن2ع 
 تس2يق جم2ع أن2اع األغذوة الالزمة 

لتنم2ة الترب2ة .
- الـمـقر االجـتـماعــي : رقم 10 امللك 
العقاري  الرسم  الطعام  دار  املسمى 
الكدوة  ب2حمارة،  د ار   S/7386

الب2ضة ، أ الد جاومة. 
- مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

الف  مئة   : الشركـــة  رأسمـــال   -
درهم. 

- الـتسـ2ـ2ــــــــــــــــــر :  خالد مراك.
لدى  القان2ني  اإلوداع  جم  لقد 
االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 : بتاريخ   252 رقم  جحت  جار دانت 
التجاري  رقم ستلها   19/06/2020

ه2 : 6731.  
277 P

STE NOTIS GESTION
SARL

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة

- بم2جب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
جم جأسيس الشركة   2020 و2ن22  ا2 

اات املميزات التال2ة :  
 STE  : االجتماع2ة  التسم2ة 

NOTIS GESTION SARL
الهدف االجتماعي : إدارة الفندقة.

اإلنعاش الس2احي  العقاري 
أكادور  عمارة   : االجتماعي  املقر 
باي الطابق الرابع ججزئة إ18،ف2نتي 

ٱكادور.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
درهم.

عالي  الس2د  تعين  جم   : التس2ير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الرك2بي 

محد دة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 
األ لى التي جبتدئ من جاريخ التست2ل 

بالستل التجاري.
جم اإلوداع القان2ني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
أكادور بــتاريخ : 30 و2ن22 2020 جحت 

رقم 90636. 
278 P

 STE NOTIS HOSPITALIY
SARL

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة

- بم2جب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
جم جأسيس الشركة   2020 و2ن22  ا2 

اات املميزات التال2ة :  
 STE  : االجتماع2ة  التسم2ة 

NOTIS HOSPITALITY SARL
الهدف االجتماعي : إدارة الفندقة.

اإلنعاش الس2احي  العقاري 
أكادور  عمارة   : االجتماعي  املقر 
باي الطابق الرابع ججزئة إ18،ف2نتي 

ٱكادور
 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم.
عالي  الس2د  تعين  جم   : التس2ير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الرك2بي 

محد دة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 
األ لى التي جبتدئ من جاريخ التست2ل 

بالستل التجاري.
جم اإلوداع القان2ني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
أكادور بــتاريخ : 29 و2ن22 2020 جحت 

رقم 90626. 
279 P

شركة املغاري كاستون الخاصة 
جأسيس شركة

شركة اات الشريك ال2ح2د
بمقت�سى عقد عرفي حرر بـــأكــادوــر 
ثم جأس2ــــس   2020 فبراور   20 بتاريــخ 
املحـــد دة املســـؤ ل2ة  اات   شـــركة 
   الشريك ال2ح2د خاص2اجــــها كالتالــــي : 
املغاري  شركة   : الـتسـمـ2ــــــــــــــــة 

كاست2ن ا خاصة 
شارع أ   13 ب   : املقـــر االجتماعـي 

حي بير أنزران جك2ين أكادور
جأسيس  : االجتماعـي   الهــدف 
   إستغالل مؤسسة خاصة ملراجعة 

االمتحانات   جلقين اللغات.
حدد في مبلغ   : رأسمـــال الشركـــة 

100.000,00
تس2ير  وتم   : الشركـــة  تس2ـــــــر 
الشركة من طرف الس2ــــــد مصطفى 

األمغاري.
الستل التجاري : 3261ا أكــادوــر.
بكتـــابــة  القـــان2نــــي  اإلوـــداع  جــم 
التجاريـــة  املحكمـــة  لـــدى  الضبــط 
جحــت   30-06-2020 بتاريخ  بـــأكــادوــر 

رقـــم 90635.
280 P

مناحل العسري 
جأسيس شركة مسؤ ل2ة محد دة 

اات شريك  ح2د
وناور   15 بمقت�سى عقد عرفي في 
األسا�سي  القان2ن  إعداد  جم   ،2020
اات  املسؤ ل2ة  محد دة  لشركة 

شريك  ح2د باملميزات التال2ة : 
التسم2ة : مناحل العسري

الغرض : ب2ع العسل ،
املقر االجتماعي : مجمعA زنقة 01 

رقم الدار 13 حي العرب اوت مل2ل 
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
ألف  خمس2ن  في  الشركة  رأسمال 

درهم ]50.000 درهم[.
التس2ير : العسري مصطفى مسير 

للشركة ملدة غير محد دة.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
القان2ني للشركة باملحكمة االبتدائ2ة 
 2020 و2ل22   02 بتاريخ  بتار دانت 

جحت رقم 790.

281 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 LINGE CARS
األسا�سي،  القان2ن  بمقت�سى 

جأسيس  جم   2020 ماي   11 بتاريخ 

شركة محد دة املسؤ ل2ة . 

 : 
ُ
بامل2اصفات التال2ة

التسم2ة : شركة النج كار

STE LINGE CARS
بد ن  الس2ارات  كراء   : الهدف 

سائق 

حي   08 رقم   : االجتماعي  املقر 

أ88ا  رقم  النخ2ل  اقامة  القدس 

اكادور 

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس

رأسمالها : 500.000.00 درهم

التس2ير   اإلمضاء : للس2دة نادوة 

نص2ر.

باملحكمة  جم  القان2ني  اإلوداع 

و2ل22   20 بتاريخ  اكادور  التجارية 

2020 جحت رقم90689. 

282 P

حسابات ادم2م ش.م.م

336 شارع املقا مة اوت مل2ل

الهاجف ا000ا05282الفاكس 9216ا05282

 LAKHDAR LIGNES
SARL AU

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة  اات الشريك ال2ح2د 

بم2جب عقد عرفي محرر بتاريخ 
القان2ن  ثم  ضع   2020 و2ن22  ا2 

محد دة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  املسؤ ل2ة  اات 

باملميزات التال2ة : 

 LAKHDAR LIGNES : التسم2ة

املسؤ ل2ة  اات  شركة   : الشكل 

املحد دة  اات الشريك ال2ح2د.
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رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم مقسمة   100.000 الشركة في 
بق2مة  اجتماع2ة  1000حصة  إلى 
في  كلها  هي  لل2احدة    دراهم   100

ملك2ة الس2د  خضر سع2د. 
 37 : د ار اكنض2فن  مقر الشركة 
كم طريق جزنيت بلفاع اشت2كة اوت 

باها
ال2طني  النقل   : الشركة  نشاط 
الغير,  للبضائع  حساب  الد لي    

جصدور   استيراد ا خضر   الف2اكه.
التس2ير : عين الس2د  خضر سع2د 

كمسير للشركة ملدة غير محد دة.
: الشركة ملزمة بالت2ق2ع  الت2ق2ع 
ال2ح2د للمسير الس2د  خضر سع2د.

السنة املال2ة : من 01 وناور إلى 31 
ديسمبر.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 
سنة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  ثم 
انزكان  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 
 799 2020 جحت رقم  و2ل22   03 و2م 

 رقم الستل التجاري 20511.
283 P

 LES ETOILES DU» شركة
«KSAR

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة بشريك  احد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتيزنيت قد   2020 و2ن22   08 بتاريخ 
مسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس  جم 
جحمل  التي  بشريك  احد   محد دة 

ا خصائص التال2ة : 
 LES ETOILES DU»  : التسم2ة 

 «KSAR
الهدف االجتماعي : دار الض2افة.

 100.000.00 الشركة  رأسمال 
درهم.

املقر االجتماعي : حي أفتاسميرلفت 
س2دي إفني.

الس2د تع2ين  جم   : التس2ير 
LOIACONO ALAIN ALEXANDRE

كمسيرة للشركة.

 LOIACONO FREDDY

FRANCOIS مساعد مسير.

 LOIACONO OLIVIER JEAN

FRANCOIS مساعد مسير.

إوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

امللف القان2ني بمكتب الضبط لدى 

املحكمة االبتدائ2ة بالع22ن بتاريخ 29 

ديسمبر2020 جحت رقم153/2020.

284 P

 STE MARINA ARTS»
 «SARL A U

قرر بم2جب جمع منعقد بتاريخ 

2020 جأسيس شركة اات  12 و2ن22 

ا خصائص التال2ة :

تسم2ة  جم  لقد   : التسم2ة   .1

اات  «شركة  أر  مرينا   » الشركة 

املسؤ ل2ة املحد دة.

مجمع  الشركة  مقر   : مقر   .2

ن2نبر   18 التقل2دوة شارع  الصناعة 

الحي الصناعي اكادور 

في  حدد   : أم2ال  رؤ س   .3

مقس2مة  درهم   100.000.00

درهم   100 من  حصة  إلى1000 

لل2احد  م2زعة كالتالي. 

- الس2د مرينة عبد ا تل2ل 1000 

حصة 

املتم2ع : 1000 حصة

: من أهداف الشركة  ا. امل2ض2ع 

التصدور    ا خشب  على  نقش 

االستيراد 

مرينة  الس2د  يعتبر   : التس2ير   .5

«مرينا ار  عبد ا تل2ل املسير لشركة 

« ملدة غير محد دة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة   .6

جأسيسها حسب املحضر التأسي�سي 

جم  لقد   : القان2ني  اإلوداع   .7

املحكمة  لدى  القان2ني  اإلوداع 

و2ن22   23 بتاريخ  باكادور  التجارية 

الستل  1اا90,  رقم  جحت   2020

التجاري رقم 3151ا.

285 P

 NATGREEN
جأسيس شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة
بشريك  ح2د 

س.ت : 6757 جار دانت
بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
20 و2ن22 2020 بتار دانت، جأسست 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

بشريك  ح2د مميزاتها كما ولي :
» NATGREEN » : التسم2ة

الهدف : تس2يق منتجات الصحة 
تس2يق  الزراع2ة.  النباج2ة  الل2ازم 
دراسات  الزراع2ة.  البذ ر  املعدات 
الزراع2ة  اإلشراف.  املشر عات 
املحل2ة.  املنتجات  جم2ع  تس2يق 
التدريب  املش2رة  الرقابة الزراع2ة. 
املب2دات  ل2ازم  جصدور  استيراد 
شراء  ب2ع  الزراع2ة.   املعدات 
 استيراد  جصدور  جصدور  جمث2ل 
 جأجير  ج2زيع  ججم2ع  جصن2ع 
شراء  ب2ع  الزراع2ة.  املعدات  كافة 
املنتجات  جم2ع   ج2زيع  ج2زيع 
 امل2اد  املعدات الزراع2ة  الصح2ة 
استيراد  مختلفة.  أعمال  النباج2ة. 

 جصدور. التدا ل. 
السفلي  املحل   : االجتماعي  املقر 
س2دي  زا ية  إبراه2م  أ الد  بمركز 

الطاهر جار دانت.
 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهــم.
من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التست2ل بالستل التجاري.
التس2ير : يس2ير الشركة، الشريك 
ملدة  الس2د سع2د ب2قدور،  ال2ح2د، 

غير محد دة. 
رأسمال  :  زع  ا حصص  ج2زيع 
فئة  من  حصة   1000 على  الشركة 
لفائدة  بكاملها  محررة  100درهم، 

الس2د سع2د ب2قدور.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
 2020 و2ن22   30 بتاريخ  بتار دانت 

جحت رقم 297.
286 P

NABIKI AVICOLES
جأسيس شركة

I- بناء على عقد عرفي حرر بتزنيت 
جم  ضع   ،2020 و2ن22   16 بتاريخ 
اات  لشركة  األساس2ة  الق2انين 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د،  اات ا خصائص التال2ة : 
 NABIKI»  : التسم2ة 
ش.م.م اات الشريك   -«AVICOLES

ال2ح2د
 الهدف : - جرب2ة الد اجن.

الب2ضة  د ار   : االجتماعي  املقر   -
الركادة جزنيت. 

- الرأسمال االجتماعي 60.000.00 
درهم، مقسم إلى 600 حصة، م2زعة 

على الشكل التالي : َ
الس2د : النب2كي انس 600 حصة.

 : الس2د  تع2ين  جم   : التس2ير   -
للشركة  ملدة  كمسير  انس  النب2كي 

غير محد دة.
جم اإلوداع القان2ني باملحكمة   -II
و2ن22   30 و2م  بتزنيت  االبتدائ2ة 

2020 جحت عدد 156. 
287 P

شركة  ايالل ترانسبور
ش.م.م 

رأسمالها : 100.000,00 درهم
مقرها االجتماعي : قامة ا خ2ارزمي 2 

رقم ب3 عمارة218 حي ج2ل2ال
جأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بم2جب   -  1
جم جأسيس   2018 أكت2بر   18 بتاريخ 
اات  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

املميزات التال2ة  : 
التسم2ة : شركة « اوالل جرانسب2ر 

ش.م.م. 
ال2طني  البضائع  :  نقل  الهدف  

 الد لي  حساب الغير.
املقر االجتماعي : قامة ا خ2ارزمي 

2 رقم ب3 عمارة 218 حي ج2ل2ال. 
 100.000  : رأس املال االجتماعي 
درهم مجزأ إلى 1.000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة.
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الس2د  من  كل  تع2ين   : التس2ير 

ا حسن ال2مام الس2د   حسن ال2مام 

مسيران للشركة ملدة غير محددة.

جبتدأ السنة   : السنة االجتماع2ة 

االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا  القان2ني  اإلوداع  -  جم   2

ه2ئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 

املحكمة التجارية بأكادور جحت رقم 

90797 الستل التجاري رقم3329ا 

بتاريخ 06 و2ل22 2020.
من اجل النسخة  الب2ان

288 P

طارق عر ا ترانسبور

Au capital de 100 000 Dhs

شارع راس ا خ2مة رقم 178 الع22ن

الستل التجاري رقم 8013 الع22ن

جف2يت حصص 
املنعقد  العام  ا تمع  بـمقت�سى 

بـتـاريـخ 28 ماي 2020 جم االجفاق على 

ما ولي :

جف2يت ا حصص االجتماع2ة على 

الشكل التالي :

عبد  حل2م  للس2د  حصة  00ا 

املصطفى  الس2د  لفائدة  الرزاق 

حل2م.

محمد  حل2م  للس2د  حصة   300

لفائدة  الس2د املصطفى حل2م.

حف2ان  للس2د  حصة   300

املصطفى  الس2د  لفائدة   املصطفى 

حل2م.

حل2م  املصطفى  الس2د  تع2ين  

محد دة  غير  ملدة  للشركة  مسير 

 جخ2يله اإلمضاء.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   قد 

الضبط لدى ه2ئة املحكمة االبتدائ2ة 

 1013/2020 رقم  جحت  الع22ن 

 الك بتاريخ 19 و2ن22 2020. 
من اجل النسخة  الب2ان
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 QUALITY CITRUS
MAROCCO

شركة محد دة املسؤ ل2ة 
بمقت�سى عقد جمع عام استثنائي 
بتاريخ 13 وناور2020 جم تغ2ير السنة 
املال2ة للشركة، لتنتهي في نهاوة و2ن22، 

 من نهاوة ديسمبر من كل عام.
ً
بدال

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
الضبط باملحكمة التجارية جم بأكادور 
رقم  جحت   2020 و2ن22  ا2  بتاريخ 

88ا90.
290 P

شركة ميخاس بريمر
ش م م

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي 1 الطابق 1

رقم 2ا33 شارع الدار الب2ضاء
 الحي املحمدي أكادور

الستل التجاري بأكادور
 جحت رقم 5ا350
تغ2ير قان2ن الشركة

لتغ2يرات  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قان2ن2ة للشريك ال2ح2د بتاريخ فاجح 
بريمر  م2خاس  لشركة   2020 و2ن22 

ش م م جم االجفاق على ما ولي :
ججدود مسؤ ل2ة التس2ير.

الت2ق2عات.
الصالح2ات.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم  قد 
الضبط  كتابة  رئيس  لدى  الضبط 
باملحكمة التجارية بأكادور جحت رقم 
11ا90 بتاريخ 22 و2ن22 2020 ستل 

ججاري عدد 5ا350.
من أجل النسخة  الب2ان

291 P

 VALDOR CENTRE 
 D’EQUIPEMENT

شركة اات مسؤ ل2ة محددة 
رأسمالها : 100000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 210 شارع 
ا خ2ارزمي حي املسيرة اكادور

جبعا للعقد ا خاص املحرر بتاريخ 
5 مارس 2020، جم عقد عام  الشركة 

التي خرجت باملميزات التال2ة :

العن2ان التجاري : جم تغ2ير عن2ان 

3ا1  رقم  اس2بر   عند  من  الشركة 

مل2ل  اوت  املقا مة  شارع  ا  بل2ك 

 210 رقم   : انزكان إلى العن2ان التالي 

شارع ا خ2ارزمي حي املسيرة اكادور.                            

تغ2ير  جم   : الشركة  اسم  تغ2ير 

اسم الشركة إلى شركة  قالد ر مركز 

التجهيزات. 

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بانزكان 

و2مه 30 و2ن22 2020  جحت رقم 737.
بمثابة مقتطف   ب2ان.

292 P

حسابات اطلنتيس

زنقة م2الي إدريس بل2ك 10 رقم 28

الطابق األ ل، الحي الصناعي  اكادور

STE SARAPOMPE
SARL

رأسمالها  : 500.000 درهم

رقم 2ا10-3ا17/10 شارع ا حسن 

الثاني بل2ك 1 حي ج2هم12 اوت مل2ل                                                               

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر  مل2ل  باوت   2020 29  ابريل 

الشريك ال2ح2د للشركة  ماولي : 

االجتماعي  الهدف  في  الزيادة 

للشركة ليشمل  :                        

باألماكن  ص2انة  العناوة 

الري  أعمال  ا خضراء  الفالح2ة   

 الضخ. بناء منشئات الري : دراسات 

فن2ة، هندسة مدن2ة ملحطات الضخ، 

أرض2ة  خزانات  جرم2ل،  قن2ات، 

 مرف2عة.

أسا�سي  قان2ن  على  املصادقة 

جدود لشركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

التعدوالت  ملساورة   بشريك  ح2د 

السابقة.

لدى  القان2ني  اإلوداع  جم  لقد 

االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط  كتابة 

جحت   2020 ماو2   22 و2م  بانزكان 

رقم 509.
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 FIDINFOR
OULED TEIMA

BAHSSI CHAIB TRANSPORT
 SARL

س. ت 2071/جار دانت
في  املؤرخ  املحضر  بم2جب 
ف2ت   با الد جاومة،    2020 17 و2ن22 
 2000 الس2د عبد الصادق الشاوب 
حصة التي كان ومتلكها في الشركة الى 
الس2د بحسسى إبراه2م، الذي اصبح 
000ا حصة مك2نة لراسمال  ومتلك 
الى  القان2ني  الشكل  تغير  الشركة. 
بشريك  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

 ح2د.
متصرفة من طرف الس2د بحسسى 
إبراه2م، الذي قرر تغير اسم الشركة 
ه2  ا تدود  االسم  اصبح  ح2ث 
كما قرر جح2يل املقر   ‘‘BB AZUR’’
صداق  عين  الى  للشركة  الرئي�سي 

س2دي ب2م2�سى أ الد جاومة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  ثم 
االبتدائ2ة بتار دانت  جحت رقم  308  

بتاريخ 22 و2ن22 2020.
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 CHTOUKA PRIM
SARL 

رأسمالها 1.033.300 درهم
املقر  الرئي�سي للشركة : الشقة رقم 
0ا، الطابق 1، شارع جامري، بل2ك 

«B» حي اكدال، اوت مل2ل
ICE : 001527255000076
الستل التجاري رقم : 2885

تغ2ير السنة املال2ة
جحدوث امللف القان2ني
تع2ين املسير  صالح2اجه

الت2ق2ع االجتماعي
خالل ا تمع العام الغير العادي 
 ،2020 و2ن22   25 بتاريخ  املنعقد 
 CHTOUKA شركة  شركاء  قرر 
اات  شركة   ،PRIM S..ARL
برأس مال قدره  مسؤ ل2ة محد دة، 
مقرها  درهم،  الكائن   1.033.300
الرئي�سي ب : الشقة رقم 0ا، الطابق 
1، شارع جامري  بل2ك «B» حي اكدال، 

اوت مل2ل، ماولي :
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التصدوق  قب2ل قرار تغ2ير السنة 
املال2ة لشركة «شت2كة بريم».

الن2ة  إعادة تع2ين الس2د سع2د 
 ً للشركة  جحدود صالح2اجه.

ً
مسيرا

 تع2ين امل2قعين على الشركة
النظام  من   35 املادة  تعدول 

األسا�سي املتعلقة بالسنة املال2ة.
تعدول  جح2ين القان2ن األسا�سي 

للشركة.
لدى كتابة  القان2ني   جم اإلوداع 
بانزكان،  االبتدائ2ة  املحكمة  ضبط 
بتاريخ 6 و2ل22 2020 جحت رقم 809.
التجاري  الستل  تعدول  جم 
لدى نفس كتابة ضبط   2885 رقم 

املحكمة املذك2رة.
مـــــــ2جز للنشر

املسير

295 P

MAKALIA LAAHD LJADID
إقالة  تع2ين شركاء

 تغ2ير الشكل القان2ني للشركة 
بم2جب محضر ا تمع العام غير 
العادي املنعقد و2م 17 فبراور 2020 
 MAKALIA » للشركة املسماة شركة
شركة التضامن   «LAAHD LJADID
رأسمالها 33000 درهم الكائن مقرها 
جاومة  أ الد  الكردان  الشرفة  بحي 

جار دانت. قرر ماولي   :
إقالة شركاء : جمت إقالة الشركاء 

التال2ين :
محمد  الس2د  عبي  اوت  الس2د 
الد يعلي  محمد  اآلنسة  اكرش2ل 

ج2رية   اآلنسة بس2ر سعاد. 
جم تع2ين كل من   : تع2ين شركاء 
الس2د اخراز اليزود   الس2د الد يعلي 

ن2رالدون كشركاء جدد.
للشركة :  القان2ني  الشكل  تع2ير 
للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير  جم 
من شركة التضامن إلى شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة.              
بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

بتار دانت جحت رقم 276.

بتاريخ 23 و2ن22 2020.
من اجل النسخة  الب2ان

عن املسير: الس2د ازق2م حسن

296 P

BATISUD PLACO

SARL  AU

بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 

قررت  مل2ل  اوت   ،2020 و2ن22   16

ا تمع2ة العامة االستثنائ2ة لشركة 

  BATISUD PLACO SARL AU

ماولي :    

عن  للشركة  ال2ح2د  املالك  قرر 

زيادة  استثنائي  عام  جمع  طريق 

رأسمال الشركة من  100.000  درهم 

الى  500.000 درهم،  الك عن طريق 

إدماج الرص2د ا تاري املالي  الدائن 

بما قدره  00.000ا درهم.

جح2ين القان2ن األسا�سي للشركة. 

جم اإلوداع القان2ني لدي املحكمة 

  2020 و2ل22   3 في  بانزكان  التجارية 

جحت رقم 803.
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مكتب التس2ير، االعالم2ات  املحاسبة

« كاجيسك2 «

رقم 35 شارع القير ان ال22سف2ة  جيزنيت 

85000

IMRI NEGOCE

الزيادة في الرأسمال
لشركاء  العام  ا تمع  بمقت�سى 

ش.م.م   «IMRI NEGOCE» الشركة 

 2020 فبراور   13 و2م  املنعقد 

 املستل بتاريخ 13 فبراور 2020 عدد 

 1.000.000 رأسمالها   ،RE :1195

درهم، مقرها االجتماعي مركز ج22غزة 

س2دي افني. 

  قرر الشريك ما ولي : 

من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

 1.000.000 إلى  درهم   100.000

درهم.  

جم إوداع امللف القان2ني بمكتب 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

جيزنيت جحت عدد  105/2020 بتاريخ 

11 مارس 2020.
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STE AGADIR AL HANA
SARL AU

رأسمالها : 2.500.000 درهم

مقرها االجتماعي : بقعة رقم 3ا ر.ب 

0ا املنطقة الصناع2ة جاس2ال أكادور

بمقت�سى محضر ا تمع2ة العامة 

و2ين2  ا2  بتاريخ  املؤرخ  االستثنائ2ة 

2020 جم اقرار ماولي :
رفع الرأسمال االجتماعي للشركة 

ل2صبح  درهم   10.000.000 بمبلغ 

بمبلغ  للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

طريق  عن  درهم.   12.500.000

ا حساب ا تاري للشريك ال2ح2د في 

الشركة.

التس2ير  اإلمضاء  إقرار  جم  كما 

ا حسين،  مسر ر  للس2د  القان2ن2ين 

القان2ني  ال2ح2د  املسير  الشريك 

للشركة لفترة غير محد دة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  ثم   قد 

املحكمة  ه2ئة  لدى  الضبط 

  792 رقم  جحث  بانزكان  االبتدائ2ة 

بتاريخ   2 و2ل22 2020.
عـن الـمسـ2ـر
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AZUL CONSULTANT

 Siége Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

 TEL : 05.28 85 33 74   GSM :

1ا.06.18.18.81

E-mail : naouar09@yahoo.fr

SAFIR SUD
SARL

رقم الستل التجاري 2023

بـمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم   2019 ماي   8 بـتـاريـخ  املنعقد 

االجفاق على ما ولي :
في  درهم   550.000 قدرها  زيادة 
رأسمال االجتماعي ل2تح2ل الرأسمال 

االجتماعي ا حالي من  150.000درهم 

طريق  عن  درهم   700.000 إلى 

سائلة  مستحقات  مع  املقاصة 

 مست2جبة على الشركة.

أعمال  مقا ل   : النشاط  إلغاء 

النجارة املختلفة.

ا خشب  جاجر  نشاط  تغ2ير 
ا خشب  جاجر  ل2صبح  بالتقس2ط 

فقط.
جمدود الغرض االجتماعي بإضافة 

االستيراد  التصدور.
جح2ين القان2ن األسا�سي للشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   قد 
املحكمة  ه2ئة  لدى  الضبط 
5اا  االبتدائ2ة بتار دانت جحت رقم 

 الك بتاريخ 29 ماي 2019.
من اجل النسخة  الب2ان
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ائتمان2ان أوت مل2ل»فـ2كـام ك2نس2لتنك»
1 - عمارة الصدوق الطابق الثاني

طريق جزنيت شارع ا حسن الثاني أوت مل2ل
2 -  10عمارة جمال الطابق الثاني

زنقة القصر البلدي   أكــــادوــر.

 SOCIETE-  FEMININE
 ARGAN D’ECONOMIE

SOLIDAIRE
S.A.R.L

د ار جكادورت نعباد  دراركة اكادور   
العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العادي بتاريخ 17 فبراور 2020، 
 17 بتاريخ    عقد جف2يت ا حصص 
األسا�سي  2020   القان2ن  فبراور 
 2020 فبراور   20 بتاريخ  التعدولي 
لالقتصاد  اركان  ف2م2نين  لشركة 

التضامني ش.ا.م.م.  
جمت املصادقة على ما ولي :

جف2يت 300 حصة لس2دة  غزالن 
 تال  التي تسا ي 30.000 درهم الى 

الس2د بدر الفرطاس. 
حصة لس2د محمد   300 جف2يت 
درهم   30.000 الغا�سي  التي تسا ي 

الى الس2د بدر الفرطاس. 
 بدلك أصبحت حصص   رأس 

مال الشركة كالتالي :
600 حصة  الس2د بدر الفرطاس 

أي 60.000 درهم.
00ا  ا حاج  ن2د  مل2كة  الس2دة 

حصة أي 0.000ا درهم.
يعتبر الس2د بدر الفرطاس املسير 
أركان  ف2م2نين  لشركة  ال2ح2د 

لالقتصاد التضامني ش.ا.م.م.
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ابتداءا من جاريخ عقد التف2يت.
اإلوداع القان2ني : لقد جم اإلوداع 
أكادور  التجارية  املحكمة  لدى 
رقم  جحت   2020 و2ن22  بتاريخ 29 

.90619
301 P

 ATLANTICA
COLLABORATEUR

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جف2يت ا حصص االجتماع2ة

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم االجفاق   ،2019 15دجنبر  بتاريخ 

على ما ولي :
اجتماع2ة  حصة   500 جف2يت 
التي كانت بح2زة الس2د إمل جمال 
ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة  ا حامل 
الس2د  لفائدة   265938 ج  رقم 
لبطاقة  ا حامل  محمد  الب2هالي 

التعريف ال2طن2ة رقم ن311715.
للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير 
من شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 
املسؤ ل2ة  اات  شركة  ل2صبح 

املحد دة اات شريك  ح2د.
من  جمال  إمل  الس2د  اعفاء 
مهامه كمسير للشركة  تع2ين  الس2د 
الب2هالي محمد كمسير  ح2د للشركة 
ملدة غير محد دة، أما الت2ق2ع ف2نسب 
له كذلك تغ2ير البند اال ل  السادس 

 الثامن من النظام األسا�سي.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  .جم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
جحت   2020 و2ل22   7 بتاريخ  بأكادور 

رقم 90863.
302 P

STE BONAVIDIS
SARL AU 

ICE : 002345411000062
RC :19259

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
15 و2ن22 2020  قرر ماولي :

ب2ع 1000 حصة من طرف الس2د 
بن  ك2ثر  الس2دة   الى  مز ز  حسن 

خل2فة.

جح2يل مقر الشركة من رقم 2 حي 
ا تهادوة  الدشيرة   216 زنقة  املرس 
 E-IC70  الى ججزئة اركانة 1 اوت مل2ل
مز ز  حسن  الس2د  على  االبقاء 

كمسير الشركة .
جح2ين القان2ن االسا�سي للشركة.

بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بانزكان 
جحت رقم ا78 بتاريخ 2 و2ل22ز 2020.
303 P

ESOTRAP شركة
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

س.ت: 6185 جار دانت
جف2يت حصص

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
 ،2020 ماي   11 الغير العادي بتاريخ 

جقرر ما ولي : 
ف2ت الس2د فارس السع2د، 500 
الشركة،  في  ومتلكاها  التي  حصة، 

للس2د اوت املقدم عمر.
اات  شركة  إلى  الشركة  جح2يل 

مسؤ ل2ة محد دة بشريك  ح2د.
عمر،  املقدم  اوت  الس2د  تع2ين 
مسير  ح2د للشركة ملدة غير محد دة.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
 2020 و2ن22   25 بتاريخ  بتار دانت 

جحت رقم 285.
304 P

 STE DE TRAVAUX PUBLIC
ARWA

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 
بشريك  احد

رأسمالها : 100.000 درهم 
تغ2ير

 فقا للتمع العام املنعقد بتاريخ 
25 و2ن22 2020 قرر املساهم ال2ح2د 
العم2م2ة  لألشغال  ار ا  لشركة 

ما ولي  :
العناصر املضافة أ  املحذ فة :

قام الس2د معاا ا حس2ني  الس2د 
هم  أسهم  جم2ع  بب2ع  خل2ل  الزي 

لصا ح الس2د م2�سى الرجعي.

التقس2م كالتالي :
الس2د م2�سى الرجعي 1000 سهم 
بق2مة 100 درهم لكل  احد 100000 

درهم.
يعلن  ا حس2ني  معاا  الس2د 

استقالته من مهامه.
اآلن  للشركة  القان2ني  الشكل 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  ه2شركة 

بشريك  احد.
جحدوث الق2انين.

بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 
بأكادور  الضبط باملحكمة التجارية  
رقم      جحت   2020 و2ل22   3 بتاريخ 

.90716
305 P

 SOCETIE   INTERNATIONAL
 FOOD DEVELOPPEMENT

CORPURATE
Capital de : 100.000 DH  

 Adresse : AVENUE LA MARINE  
RUE ARIDAL N°03 LAAYOUNE

جبعا للعقد العرفي بتاريخ 26 و2ن22 
الشكل  في  جح2يل  جم  ضع   2020

القان2ني  جف2يت ا حصص.
التسم2ة:

 STE INTERNATIONAL 
FOOD DEVELOPPEMENT 
CORPURATE.
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة 
امل2ض2ع  : 

 جف2يت ا حصص.
  جح2يل في الشكل القان2ني.

املقر الرئي�سي : شارع المارين زنقة 
ريضال رقم 03 الع22ن.

الرأسمال : جم جف2يت 500  حصة 
العم2ني   عثمان  الس2د  ملك  في 
لفائدة الس2د محمد املت2كل ل2صبح 
ملك  في  درهم   100.000 رأسمال  

الس2د محمد املت2كل.
الضبط  بكتابة  القان2ني  اإلوداع 
بالع22ن  االبتدائ2ة  باملحكمة 
جحت   2020 7  و2ل22  بتاريخ 
ججاري  ستل   1240/2020 رقم  

رقم731ا2.
306 P

مكتب بريما ك2نطا
بل2ك د2 رقم 3 حي الداخلة اكادور

IDOU PESCA» » شركة
ش م م

رأسمالها : 2.000.000 درهم

مقر االجتماعي : رقم 03 زنقة 

املنص2ر الذهبي حي الداخلة أكادور

جف2يت ا حصص االجتماع2ة 
ج2ق2ع  اي  عرفي  عقد  بم2جب 

 ،2020 مارس   11 خاص مؤرخ و2م 

مارس   19 و2م  بأكادور   املستل 

 IDOU شركة  شركاء  قرر   ،2020

PESCA ش م م ما ولي : 

 6667 جف2يت  على  املصادقة 

حصة اجتماع2ة من الس2د ال2رديغي 

عبد ا حم2د لصا ح الس2د ال2رديغي 

سع2د.

ال2رديغي  الس2د   وصبح   عل2ه 

  20000 ل  ال2ح2د  املالك  سع2د 

لرأسمال  املك2نة  اجتماع2ة  حصة 

شركة IDOU PESCA ش م م.  

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

التجارية بأكادور  باملحكمة   الضبط  

رقم  جحت   2020 و2ن22   18 و2م 

.90310
بمثابة مقتطف  ب2ان

مكتب بريما ك2نطا

307 P

MYPERFORM COMPANY

SNC

   BRICO-AUTO OUADNOUN
SARL

إنشـــــــاء شــركـــــــة
مدا الت  محضر  بمقت�سى 

ا تمع2ة العامة غير العادوة لشركة 

   BRICO-AUTO OUADNOUN

جم   2020 و2ن22  فاجح  بتاريخ   SARL

إقرار ما ولي :

ب2ع كل االسهم اململ2كة من قبل 

الس2د ا حسين الهامل لصا ح الس2د 
رض2ان السائب.

تغ2ير اإلطار القان2ني للشركة.

الهامل  ا حسين  الس2د  استقالة 

من منصبه في االدارة.
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السائب  رض2ان  الس2د  تع2ين 
مدور جدود للشركة.

تعدول النظام األسا�سي.
باملحكمة  جم   : التجاري  الستل 
و2ن22   17 بتاريخ  بكلم2م  االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 125 /2020.
308 P

حســـابات ادمـــ2م ش.م.م
336 شارع املقا مة اوت مل2ل

الهاجف ا000 ا2 0528 

الفاكس 16 92 ا2 0528

LARANTE TRANS شـــركة
جف2يت حـــصص اجــتماع2ة 

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
 LARANTE لشركة  االستثنائي 
TRANS املنعقد و2م  16 و2ن22 2020 

جقرر ما ولي :
بين  اجتماع2ة  حصص  جف2يت 
ا دمين  الناصري  عبدالط2ف 
لرأس  ا تدود  محمد،  الت2زيع 
 : التالي  النح2  على  االجتماعي  املال 
حصة   500 السع2د   الرايس  ناوت 

 الناصري محمد 500 حصة.
الرايس  ناوت  الس2د  تع2ين 

السع2د كمسير  للشركة.
بالت2قعين  ملزمة  الشركة 
الرايس  ناوت  للس2دون  املشتركة 

السع2د   الناصري محمد
األسا�سي  القان2ن  جحدوث 
للشركة  فق تعدول جف2يت حصص 

اجتماع2ة.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  ثم 
الكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم   جحت   2020 و2ل22  فاجح  و2م 

.90658
309 P

 SOCIETE MATRIX
BUSINESS CONSULTING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

اات شريك  ح2د
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
قرر الشركاء   ،2020 ماي   26 بتاريخ 

ما ولي :

كافة  جف2يت  على  املصادقة 

الس2دة  لفائدة  االجتماع2ة  ا حصة 

لبنى هرشال.

للشركة  القان2ني  الشكل  جح2يل 

من شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

إلى شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

اات شريك  ح2د.

مع  األسا�سي  القان2ن  تعدول 

جح2ين البن2د 6، 7   1.

املسيرون  استقالة   : التس2ير 

لبنى هرشال مسيرة  الس2دة   تع2ين 

 ح2دة للشركة.

املحكمة  في  القان2ني  اإلوداع  ثم 

و2ن22   26 و2م  بأكادور   التجارية 

2020، جحت رقم ا9057.

310 P

WINK MEDIC

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي رقم 02 شارع 

س2دي عبدهللا بن حسين حي السالم 

اكادور

س ت بأكادور : 37715

الفسخ السابق أل انه للشركة
بمقت�سى قرار غير عادي للشركاء 

املؤرخ بأكادور في 30 ن2نبر 2019 لقد 

جقرر ما ولي :

للشركة  أل انه  السابق  الفسخ 

ابتدأ من جاريخه.

املساع2د»  «ك2ثر  الس2دة  تع2ين 

مصف2ة للشركة.

 02 برقم  التصف2ة  مقر  جحدود 

حسين  بن  عبدهللا  س2دي  شارع 

حي السالم اكادور.

القان2ني  التست2ل  اإلوداع  جم 

بالستل التجاري باملحكمة التجارية 

جحت   2020 و2ل22ز   2 و2م  بأكادور 

عدد ا9068.
ب2ان مختصر

311 P

STE OUSMAN VISION
SARL  AU

تعدول
بتاريخ   محرر  محضر  بمقت�سى 

قرر ا تمع العام   2019 ديسمبر   12

 STE  : ولي  ما  لشركة  االستثنائي 

.OUSMAN VISION SARL AU

حل مسبق للشركة.

حاف2دي  ادريس  الس2د  تع2ين 

كمصفي للشركة.

باملقر  التصف2ة  مقر  جحدود 

 AV HASSAN IIللشركة االجتماعي 

.IMM BMCE 2EME

 ETAGE BIOUGRA CHTOUKA 

 .AIT BAHA

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بإنزكان 

رقم:  جحت   2020 و2ن22   20 بتاريخ 

  .678

 312 P

KTZ -CONSULTING 
SARL

 Capital 10.000Dh 

RC N° 24531 AGADIR

برنامج املنتزه اول2غ رقم 16 حي اول2غ 

اكادور 

Tél/ 0661389631

DISSOLUTION
العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 

10ابريل  و2م  املنعقد  العادي  الغير 

.2020

   ثم بم2جبه :

املصادقة على حسابات التصف2ة 

النهائ2ة للشركة.

علي  الزاهر  الس2د  امة  ابراء 

املصفي للشركة.

التصف2ة النهائ2ة للشركة.

باملحكمة  القان2ني  االوداع   جم  

التجارية باكادور 6 و2ل22 2020 جحت   

رقم 90857.

313 P

 STE AMNIR CENTER شركة
  SARL

إعالن عن تعدول
بتاريخ   محرر  محضر  بمقت�سى 
العام  ا تمع  قرر   2018 فبراور   15

االستثنائي لشركة ما ولي: 
 STE AMNIR CENTER SARL  

-  انهاء عمل2ة التصف2ة.
التجاري  الستل  تشط2ب    -

للشركة.
جم اإلوداع القان2ني لدى كتابة   -
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بانزكان 
2020  جحت رقم:  و2ل22ز   03 بتاريخ: 

.805
314 P

 STE CLUB DE NATATION ET
FITNESS KASTALANI

ش.ا.م.م.
املقر االجتماعي : بل2ك 13 مكرر 

س2دي محمد أكادور
الرأسمال االجتماعي  : 500.000 

درهم
الستل التجاري رقم 33967

 17 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
و2ن22 2020 قرر الشركاء ما ولي :

للشركة  جصف2تها  املبكر  ا حل 
و2ن22   17 جاريخ  من  ابتداء  ا حب2ة 

.2020
مسع2دي  محمد  الس2د  تع2ين 

مصفي.
 13 بل2ك   : جحدود مقر التصف2ة 

مكرر س2دي محمد أكادور.
بالستل  القان2ني  اإلوداع  جم 
بأكادور  التجارية  باملحكمة  التجاري 
رقم  جحت   2020 و2ل22   3 بتاريخ 

.90723
املسري

315 P

 UNIVERS SERVICES شركة
AGRICOLES PLUS SARL

تعدول
 RC:18373

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
02 دجنبر 2019 قرر ماولي :
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- ب2ع 250 حصة من طرف الس2د 
ف2صل  الس2د  الى  براوم  اوت  رش2د 

الهرد.
االسا�سي  القان2ن  جح2ين   -

للشركة.
بكتابة  القان2ني  االوداع  جم 
االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  653ا  رقم  جحت  بانزكان 

.25/12/2019
316 P

 STE TRANSAGRILINAS
SARL AU

تعدول
بم2جب محضر ا تمع العام الغير 
استثنائي بتاريخ 26/06/2020، جقرر 

ما ولي
�سي  كرب2ب  الس2د  أسهم  بب2ع 

محمد للس2د كرب2ب مصطفى.
ا تدود  الت2زيع  وصبح   بدالك 

 حصص األسهم كما ولي
 1000 مصطفى  كرب2ب  الس2د 

حصة.
كرب2ب  الس2د  استقالة   قب2ل 
عبدالرح2م من مهامه كمسير لشركة.
مصطفى  كرب2ب  الس2د  تع2ين 
غير  ملدة  للشركة   جدود  كمسير 

محددة.
بشكل  االلتزام  سيتم  الت2ق2ع: 
اإلدارية  األعمال  بجم2ع  صح2ح 
 املصرف2ة من خالل الت2ق2ع  لـلس2د 

كرب2ب مصطفى. 
للشركة  القان2ني  اإلوداع  جم 
بتاريخ  بأكادور  التجارية  باملحكمة 
03/07/2020 جحت رقم 90722.                     
317 P

 MAROC MEDIA
SPONSORING

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
ثم  18/05/2020  الدي  املنعقد 
بشركة               تغ2يرات  احدات  بم2جبه 
 MAROC MEDIA SPONSORING
SARL  شركة اات مسؤ ل2ة محد دة   

رأسمالها 100.000.

  ح2ت اجفق على ماولي :   

ممل2كة  حصة   510 جف2يت   -

لصا ح  رضا  محمد  ج2جني  للس2د 

الس2دة احمدي حنان.

جح2يل املقر االجتماعي الى رقم   -

203 عمارة ب2 الطابق الثاني إقامة 

الحي  ع2اض  القا�سي  شارع  لقمان 

الصناعي اكادور

- جح2ين القان2ن األسا�سي للشركة

- ثم  اال وذاع  القان2ني باملحكمة  

في01/07/2020   باكادور   التجارية 

جحت رقم 90655.

318 P

STE SPECIAL LOGISTIC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

بشريك  احد

تغ2ير

املنعقد  العام  للتمع  )1)  فقا 

قرر املساهم   2020 فبراور  ا  بتاريخ 

 SPECIAL شركة  ل  ال2ح2د 

LOGISTIC ما ولي :

العناصر املضافة أ  املحذ فة:

-قام الس2د عبد املت2د الشفقي 

الس2د  لصا ح  أسهمه  جم2ع  بب2ع 

محمد اوت مالك.

التقس2م كالتالي :

 1000 الس2د محمد اوت مالك    

سهم بق2مة 100.00 درهم لكل  احد 

100000.00 درهم

الس2د  الشركة  مدور  إقالة   -  

سع2د الغز اني.

إلى العن2ان  نقل مقر الشركة    -

النهضة  حي  د  شارع   8 بل2ك  التالي 

جك2ين اكادور

- جحدوث الق2انين.

بكتابة  القان2ني  االوداع  جم   -

بأكادور  الضبط باملحكمة التجارية  

رقم      جحت   03/07/2020 بتاريخ 

ا9079.    

319 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 SMART MEDIA 

TECHNOLOGY
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

24/06/2020، جم إقرار ما ولي:

الس2د  حصة من   500 جف2يت   -

ن2ر  الس2د  إلى  ب2ستة  الرح2م  عبد 

الدون افخار . 

- تغ2ير الشكل القان2ني للشركة.

الرح2م  عبد  الس2د  استقالة   -

ب2ستة كمسير ثاني للشركة .

الدون  ن2ر  الس2د  تع2ين   -

افخار كمسير للشركة.

الدون  ن2ر  للس2د  الت2ق2ع     -

افخار.  

ا إلوداع القان2ني جم باملحكمة    -

التجارية  باكادور بتاريخ30/06/2020 

جحت رقم 90631.

320 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

STE SO.MI.LAS
SARL AU

ش.ا.م.م.ش. 

جأسيس شركة
جأسيس  جم  بمقت�سى عقد عرفي 

محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

ش.ا.م.م.ش. .

الشريكة  املساهمة :

العص2مي  حف2ظة  الس2دة 

 : Aب. .ط 28237ا

1000 سهم.

املسيرة ال2ح2دة : الس2دة حف2ظة 

العص2مي.

رأس املال : 100.000 درهم.

النشاط : أعمال البناء.

املدة : 99 سنة.

 8 شقة رقم   30 عمارة   : العن2ان 
حسان  ال2ك2لي  أحمد  م2الي  زنقة 

الرباط.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

فبراور   17 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  الستل  رقم  جحت   2020

3153ا1.
للب2ان

321 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

STE BELLINVEST
SARL

ش.ا.م.م.

جأسيس شركة
جأسيس  جم  بمقت�سى عقد عرفي 

محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

ش.ا.م.م.

 BELLINVEST : اللقب االجتماعي 

.SARL

الشركاء   املساهم2ن :

ب. .ط  ابراه2م  سل2مان  الس2د 

 : G538088

500 سهم.

ب. .ط  دا  د  طه  الس2د 

 : A69379ا

500 سهم.

املسيران :

الس2د سل2مان ابراه2م.

الس2د طه دا  د.
رأس املال : 100.000 درهم.

النشاط :

مكتب الدراسة.

أعمال البناء  الهندسة املدن2ة.

جم2ع الل2ازم البناء.

املدة : 99 سنة.

ا80  رقم  املنزه  حي   : العن2ان 

يعق2ب املنص2ر - الرباط.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  الستل  رقم  جحت   2020

233اا1.
للب2ان

322 P
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STE GENIE METRA
SARL AU

مستل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شريك  قرر   ،2020 مارس  ا  بتاريخ 

ال2ح2د في الشركة ما ولي :
: الشركة  نشاط   ج2س2ع 

 METREUR الكم2ة  مساح  مقا ل 
.VERIFICATEUR

شركة الهندسة املدن2ة.
مقا ل األشغال املختلفة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 
 29 بتاريخ  بسال  االبتدائ2ة  املحكمة 

و2ن22 2020 جحت رقم 8ااا3.
323 P

STE IJDHI
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
في  الشركاء  قرر   2020 و2ن22  ا2 

الشركة ما ولي :
حل الشركة.

حم2دة  ا حد �سي  الس2د  تع2ين 
كمصفي للشركة.

شارع   : الشركة ه2  مقر جصف2ة 
إقامة   2 عبد الكريم ا خطابي املحل 
1189 ال2فاق  االنطالق التجزئة رقم 

جمارة.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

7 و2ل22 2020 جحت رقم 105322.
324 P

STE AJYAL LAIT
SARL

جم جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات امل2اصفات التال2ة :

.STE AJYAL LAIT  : التسم2ة
بكر  أب2  ساحة   ،21  : املقر 
 - أكدال   ،8 رقم  شقة  الصدوق، 

الرباط.
النشاط التجاري :

ججهيز  تس2يق ا حل2ب  منتجات 
األلبان.

جاجر.
استيراد  جصدور.

املدة : 99 سنة.
درهم   1.000.000  : مالها  رأس 
10.000 حصة من فئة  مقسمة على 

100 درهم وحملها :
طارق،  الس2د  مشعر  الس2د 
عرشان  محمد،  الس2د  جلم2ست 

نج2ب  الس2د عرشان عبد هللا.
التس2ير : الس2د مشعر طارق ملدة 

غير محد دة.
بالستل  جم   : القان2ني  اإلوداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 
و2ل22   2 بتاريخ  231اا1  جحت رقم 

.2020
225 P

 STE GESTION DE PROJETS
BTP GPB
SARL AU

جم جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات امل2اصفات التال2ة : 

 STE GESTION DE  : التسم2ة 
PROJETS BTP GPB ش.م.م.ش. .

بكر  أب2  ساحة   ،21  : املقر 
 - أكدال   ،8 رقم  شقة  الصدوق، 

الرباط.
النشاط التجاري :

إدارة  في  االستشارات  الت2ج2ه 
مشاريع البناء.

املختلفة  األعمال  في  مقا ل 
 البناء.

املدة : 99 سنة.
رأس املال : 100.000 درهم مقسم 
إلى 1000 حصة من فئة 1000 درهم 
منير  الس2د  وحملها  كاملة  مؤداة 

السابق.
التس2ير : الس2د منير السابق ملدة 

غير محد دة.
بالستل  جم   : القان2ني  اإلوداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 
و2ل22   2 بتاريخ  229اا1  جحت رقم 

.2020
326 P

مكتب املستشار

37 زنقة جبل جازكا، رقم 1، أكدال - الرباط

الهاجف : 05.37.77.50.71

almoustachar@gmail. : البرود االلكتر ني

com

شركة ايميليا أنفيست الداخلة
ش.ا.م.م.

EMILIA INVEST DAKHLA
ب2ع حصص اجتماع2ة

 تغ2ير في التس2ير
 7 بتاريخ  استثنائي  قرار  بم2جب 
2020 للس2دة مريم خرشفي،  فبراور 
للشركة  ال2ح2دة  الشريكة  بصفتها 
املسماة  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 
 EMILIA الداخلة  أنفيست  اوم2ل2ا 
برأس مال قدره   INVEST DAKHLA
االجتماعي  درهم  مقرها   10.000
أحمد  شارع  بالداخلة،  الكائن 
الرفاعي، ركن شارع لسركا، شقة رقم 

2، جقرر ما ولي :
ا حصص  جم2ع  بب2ع  اإلقرار 
ملك2ة  في  امل2ج2دة  االجتماع2ة 
الشريكة ال2ح2دة  الك على النح2 

التالي :
50حصة اجتماع2ة للس2دة إلهام 
املغاري، مغرب2ة ا تنس2ة من م2ال2د 
الب2ضاء،  بالدار   1963 ماي   25
 BE رقم  ال2ط2نة  للبطاقة  ا حاملة 
17، شارع  3330  املق2مة في الرباط 
ججزئة   ،11 كلم  السادس،  محمد 

الزاهرية، الس2ي�سي.
17 حصة اجتماع2ة للس2د واسر 
من  ا تنس2ة،  مغربي  م2طالب، 
بالرباط،   1988 سبتمبر   11 م2ال2د 
رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 
 16 AA50725،  املق2م بالرباط رقم 
القطاع 19 بل2ك د شارع الصن2بر حي 

الرياض.
17 حصة اجتماع2ة للس2د محمد 
من  ا تنس2ة،  مغربي  كريم حتيرة، 
بالرباط،   1990 وناور  فاجح  م2ال2د 
رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 
 17 A662100،  املق2م بالرباط رقم 
ججزئة الزاهرية شارع محمد ا خامس 

كلم 11 الس2ي�سي.
16 حصة اجتماع2ة للس2د كريم 
أغسطس   18 من م2ال2د  م2طالب، 
للبطاقة  ا حامل  الرباط،  في   1991

بالرباط  اA 69233،  املق2م  رقم 
19، بل2ك د، شارع  16، القطاع  رقم 

الصن2بر حي رياض.
خرشفي  مريم  للس2دة  استقالة 
لفترة  الشركة  تع2ين  تس2ير  من 
واسر  الس2د  من  كل  محد دة،  غير 
م2طالب كريم م2طالب  محمد كريم 

حتيرة كمسيرون جدد.
إعادة ص2اغة قان2ن الشركة بعد 

جح2لها إلى شركة متعددة الشركاء.
املحكمة  في  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2م الذهب  ب2ادي   االبتدائ2ة 

 ا مارس 2020 جحت رقم 2020/467 
)ا39ا000).

املسيرون

327 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL

 BD YOUSSEF IBN TACHAFINE N°1 ,210

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE FOURAGE TIZI SARL
جأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
اات  شركة  جك2نت   2020 ماي  ا 

مسؤ ل2ة محد دة مميزاتها كالتالي :
.STE FOURAGE TIZI : التسم2ة

الصفة القان2ن2ة : ش.م.م.
حفر   - زراعي  مستثمر   : الهدف 

اآلبار.
 100.000 في  حدد   : الرأسمال 
سهم بق2مة   1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم للسهم م2زعة كالتالي :
محمد احمد ش : 250 سهم.

 حسن ب2رار : 250 سهم.
عبد الرح2م اع22ي : 250 سهم.

الصا ح امشكر : 250 سهم.
احمد ش  محمد   : التس2ير 
اع22ي  الرح2م  ب2رار  عبد    حسن 

 الصا ح امشكر.
اثنين من أربعة محمد   : اإلمضاء 
عبد  ب2رار،  احمد ش،  حسن 

الرح2م اع22ي، الصا ح امشكر.
املدة : 99 سنة.

 02 املقر االجتماعي : حي السعادة 
- الدري2ش.
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جم اإلوداع القان2ني لدى املحكمة 

االبتدائ2ة بالدري2ش بتاريخ ا2 و2ن22 

2020 جحت رقم 30.

328 P

CABINET COMPTABLE BOUBNAD SARL

 BD YOUSSEF IBN TACHAFINE N°1 ,210

NADOR

TEL : 05.36.33.39.77

FAX : 05.36.33.39.95

STE CONTAINER SHIP
SARL

جأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فاجح و2ن22 2020 جك2نت شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة مميزاتها كالتالي :

 STE STE CONTAINER : التسم2ة

.SHIP

الصفة القان2ن2ة : ش.م.م.

االستيراد  التصدور   : الهدف 

 - التجم2ل  م2اد   - الغذائ2ة  )امل2اد 

م2اد التنظ2ف - حب2ب  القطاني).

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 

سهم بق2مة   1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم للسهم م2زعة كالتالي :

حم2د العز زي : 500 سهم.

عالل العز زي  : 180 سهم.

عمر بركان  : 160 سهم.

محمد أمين عز ز  : 160 سهم.

حم2د العز زي  عالل   : التس2ير 

أمين  بركان  محمد  العز زي  عمر 

عز ز .

اثنين من أربعة حم2د     : اإلمضاء 

العز زي - عالل العز زي - عمر بركان 

- محمد أمين عز ز.

املدة : 99 سنة.

زنقة القند �سي   : املقر االجتماعي 

ججزئة ل2ندا حي املطار - الناظ2ر.

جم اإلوداع القان2ني لدى املحكمة 

االبتدائ2ة بالناظ2ر بتاريخ فاجح و2ل22 

2020 جحت رقم 699.

329 P

شركة لبرست
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

لشريك ال2ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : طنجة، 171 
شارع محمد السادس إقامة حدائق 

األندلس الطابق األر�سي
تعدول

بتاريخ  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 
إعداد محضر  جم   2020 مارس   10
قرار الشريك ال2ح2د لشركة لبرست 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

لشريك ال2ح2د.
وم2نة م2ل2ي  الس2دة  جم إضافة 
مسيرة للشركة لفترة غير محد دة إلى 

جانب الس2د  محمد البغدادي.
جم اإلوداع القان2ني برئاسة كتابة 
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  جحت   2020 مارس   16 بتاريخ 

.2233
330 P

 STE EDA INDUSTRIE
MAROC

SARL
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

جح2يل 750 حصة اجتماع2ة
الغير  العام  ا تمع  بمقت�سى 
جمت   2020 ماي   10 بتاريخ  العادي 

املصادقة على ما ولي :
 100 750 حصة من فئة  جح2يل 
 EDA HOLDING شركة  إلى  درهم 

SARL كما ولي :
375 حصة من فئة 100 درهم من 

الس2د و2سف حل2م.
375 حصة من فئة 100 درهم من 

الس2د بغدادي الش2خا ي.
حصة  عشر)  )سبعة   17
م2طالب  واسر  للس2د  اجتماع2ة 
م2ال2د من  ا تنس2ة   مغربي 
بالرباط ا حامل   1988 سبتمبر   11  
 AA50725 رقم  ال2طن2ة  للبطاقة 
للبطاقة  ا حامل  بالرباط   املق2م 
AA50725  املق2م  رقم  ال2طن2ة 

بل2ك د   19 القطاع   16 بالرباط رقم 
شارع الصن2بر حي الرياض.

حصة  عشر)  )سبعة   17
اجتماع2ة للس2د محمد كريم حتيرة 
وناور   1 مغربي ا تنس2ة من م2ال2د 
للبطاقة  ا حامل  بالرباط   1990
A662100  املق2م  رقم  ال2طن2ة 
شارع  الزاهرية  ججزئة   17 بالرباط 

محمد ا خامس كلم 11 الس2ي�سي.
 بذلك جم تعدول الفصل السابع 

من القان2ن األسا�سي كما ولي :
 100.000 الشركة  املال  الرأس 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
درهم م2زع   100 اجتماع2ة من فئة 

كما ولي :
 : للس2د و2سف حل2م الش2خا ي 

125 حصة.
 125  : الش2خا ي  بغداد  للس2د 

حصة.
: EDA HOLDING SARL

750 حصة.
املتم2ع : 1000 حصة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
بتاريخ  الب2ضاء  بالدار   التجارية 

30 و2ن22 2020 جحت رقم 0ا7377.
331 P

 STE TRANS FERCAM
MAGHREB

طرانس فيركام ماغريب
شركة محد دة املسؤ ل2ة

اات الشريك ال2ح2د
مقرها االجتماعي : زنقة كان2يس 
)أحفير)، عمارة نهى، الطابق 6، 
شقة 39، حي الشاطئ - طنجة
رأسمالها : 27.500ا.1 درهم

الستل التجاري : طنجة - رقم 
33603

رفع رأس املال االجتماعي
بمقت�سى محضر قرارات الشريك 
ال2ح2د املحرر بطنجة بتاريخ 3 مارس 

2020 جقرر ما ولي :
زيادة رأس مال الشركة عن طريق 
إدماج دو2ن محددة املقدار  مستحقة 

الشريك  لصا ح  الشركة  الك  على 
جر نسب2رجيس  فيركام  ال2ح2د 
 FERCAM TRANSPORTES SA
مائة  سبعة  سبع2ن  ست  بق2مة 
 677.500 درهم  مائة  ألف  خمس 
لرفعه من سبعة مائة  خمس2ن ألف 
مل22ن  أربعة  إلى   750.000 درهم 
مائة  سبعة  عشر ن ألف  خمسة 

مائة درهم 27.500ا.1.
إثبات اإلنجاز النهائي لزيادة رأس 

املال االجتماعي.
 7  6 للمادجين  امل2ازي  التعدول 

من النظام األسا�سي للشركة.
جنق2ح النظام األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
بطنجة  التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم  جحت   2020 و2ن22   19 بتاريخ 

.231820
للخالصة  الب2ان

املسير

332 P

 STE SIMON
INTERNATIONAL
س2م2ن انترناس22نال

شركة مساهمة
مقرها االجتماعي : املنطقة 

الصناع2ة جزناوة ججزئة 152/160 
طريق الرباط - طنجة

رأسمالها : 17.693.250 درهم
الستل التجاري : طنجة رقم 

26029
جف2يت أسهم

قرارات  محضر  بمقت�سى    -  1
اجتماع مجلس اإلدارة املحررة بمقر 
فبراور  ا1  بتاريخ  بطنجة  الشركة 

2020 جقرر ما ولي :
األسهم  جف2يت  بمشر ع  األخذ 

التال2ة :
ممل2ك  سهم  احد  جف2يت 
بارينا  ل2بيس  ل2يس  الس2د  من 
 LUIS LOPEZBARRENA ىم2ري22 
استيبان  الس2د  لصا ح   MURILLO
 ESTEBAN باالس22س  بريتشا 

.BRETCHA PALACIOS
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ل2يس  الس2د  خسارة  إثبات 
 LUIS 22ل2بيس بارينا م2ري

لصفته   OPEZBARRENA
كمتصرف.

ل2يس  الس2د  استقالة  إثبات 
 LUIS م2ري22  بارينا  ل2بيس 
مهامه  من   LOPEZBARRENA

كرئيس ملتلس اإلدارة.
العام  ا تمع  الجتماع  الدع2ة 

العادي.
ا تمع  قرارات  محضر  بمقت�سى 
الشركة  بمقر  املحرر  العادي  العام 
جقرر   2020 مارس   2 بتاريخ  بطنجة 

ما ولي :
جف2يت  مشر ع  على  امل2افقة 
سهم  احد  :جف2يت  التال2ة  األسهم 
ممل2ك من الس2د ل2يس ل2بيس بارينا 
 LUIS LOPEZBARRENA م2ري22 
استيبان  الس2د  لصا ح   MURILLO
 ESTEBAN باالس22س  بريتشا 

.BRETCHA PALACIOS
لتف2يت  التام  االنجاز  إثبات 

األسهم مع التخلي عن حق الشفعة.
استيبان  الس2د  على  امل2افقة 
 ESTEBAN باالس22س  بريتشا 
كمساهم   BRETCHA PALACIOS

جدود بالشركة.
ل2يس  الس2د  خسارة  إثبات 
 LUIS م2ري22  بارينا  ل2بيس 
Lلصفته  O P E Z B A R R E N A

كمتصرف.
بريتشا  استيبان  الس2د  تع2ين 
 ESTEBAN BRETCHA باالس22س 
كمتصرف جدود ل2حل   PALACIOS
بارينا  ل2بيس  ل2يس  الس2د  محل 
 LUIS LOPEZBARRENA م2ري22 
للفترة املتبق2ة من نهاوة   MURILLO
في  ستنتهي  كمتصرف  التي   الوته 
العادي  العام  ا تمع  اجتماع  نهاوة 
الذي س22افق على حسابات السنة 

املال2ة لسنة 2023.
بمقت�سى محضر قرارات اجتماع 
مجلس اإلدارة املحرر بمقر الشركة 
جقرر   2020 مارس   2 بتاريخ  بطنجة 

ما ولي :

ل2يس  الس2د  استقالة  إثبات 

                     LUIS م2ري22  بارينا  ل2بيس 

مهامه  LOPEZBARRENAمن 

كرئيس ملتلس اإلدارة.

بريتشا  استيبان  الس2د  تع2ين 

 ESTEBAN BRETCHA باالس22س 
اإلدارة  ملتلس  رئيسا   PALACIOS

ل2حل محل الس2د ل2يس ل2بيس بارينا 

 LUIS LOPEZBARRENA م2ري22 

للفترة املتبق2ة من  الوة   MURILLO

هذا األخير كمتصرف التي س2نتهي في 

العادي  العام  ا تمع  اجتماع  نهاوة 

الذي س22افق على حسابات السنة 

املال2ة لسنة 2023.

2 - جم اإلوداع القان2ني لدى كتابة 

بطنجة  التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم  جحت   2020 و2ن22   12 بتاريخ 

.231695
للخالصة  الب2ان

رئيس مجلس اإلدارة

333 P

 STE BCNVISION

MOROCCO
بي �سي ان فيزو2ن مر ك2

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

اات الشريك ال2ح2د
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جم   2020 فبراور   10 بتاريخ  بطنجة 

 ضع الق2انين األساس2ة لشركة اات 

الشريك  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

ال2ح2د بامل2اصفات التال2ة :

�سي  بي   : االجتماع2ة  التسم2ة 

 BCNVISION مر ك2  فيزو2ن  ان 

.MOROCCO

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

الشريك  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

جصم2م،   : االجتماعي  الهدف 

الرؤية  أنظمة  جرك2ب  ص2انة 

االصطناع2ة للقطاع الصناعي.

3ا  ججزئة رقم   : املقر االجتماعي 

ا،  مساحة  األر�سي،  الطابق  ب، 

املنطقة ا حرة للتصدور - طنجة.

 10.000 في  محدد   : الرأسمال 
 100 درهم قابل للتح2يل مقسم إلى 
قابل  درهم   100 فئة  من  حصة 
مسندة  ال2احدة  للحصة  للتح2يل 
كل2ا الشريك ال2ح2د طبقا للفصلين 

6  7 من القان2ن األسا�سي للشركة.
الشركاء : الشريك ال2ح2د الشركة 
 BCN VISION فيزو2ن  ان  �سي  بي 
إسبان2ة  مستلة  اات جنس2ة   S.L
بالستل التجاري لبرشل2نة جحت رقم 

1357ا.
داف2د  الس2د  عين   : التس2ير 
 DAVID بيرم2خ2  ط2ريس 
جنس2ة  ا    TORRES BERMEJO
رقم  السفر  إسبان2ة  ا حامل  ت2از 
ملدة  للشركة  كمسير   PAF313119

غير محد دة.
من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 
كل  من  ديسمبر  آخر  إلى  وناور  فاجح 

سنة.
سنة جبتدئ من جاريخ   99  : املدة 
التست2ل في الستل التجاري إال إاا 

جم حلها أ  جمدودها.
اإلوداع القان2ني : جم بكتابة ضبط 
 11 املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 
 231671 رقم  جحت   2020 و2ن22 
التجاري  بالستل  الشركة   تست2ل 
لدى نفس املحكمة  في نفس التاريخ 

جحت رقم 105271.
للخالصة  الب2ان

املسير

334 P

STE PLACE EUROPE
بالس أ ر ب

شركة محد دة املسؤ ل2ة
مقرها االجتماعي : 183، شارع األمير 

 لي العهد، محل رقم 65، مركز 
NREA، الطابق األ سط - طنجة
رأسمالها : 1.253.927.50 درهم
الستل التجاري : طنجة - رقم 

33875
جح2يل املقر االجتماعي

ا تمع  قرارات  محضر  بمقت�سى 
العام االستثنائي املحرر بمقر الشركة 
بطنجة بتاريخ ا ديسمبر 2019 جقرر 

ما ولي :

بنفس  االجتماعي  املقر  جح2يل 

محمد  شارع  زا ية  من  املدونة 

إقامة  كثير،  ابن  ا خامس  زنقة 

رقم  الثاني،  الطابق  ماريس،  د س 

ا2 - طنجة إلى 183، شارع األمير  لي 

 ،Nrea مركز   ،65 رقم  محل  العهد 

الطابق األ سط - طنجة.

من  ا  للفصل  امل2ازي  التعدول 

الق2انين األساس2ة للشركة.

جنق2ح الق2انين األساس2ة للشركة.

كتابة  لدى  القان2ين  اإلوداع  جم 

بطنجة  التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم  جحت   2020 و2ن22   25 بتاريخ 

.231918
للخالصة  الب2ان

املسير

335 P

STE DRIPALIA MAROC

دريبال2ا مار ك

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي محرر بطنجة 

بتاريخ 8 وناور 2020 جم  ضع الق2انين 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األساس2ة 

املحد دة بامل2اصفات التال2ة :

دريبال2ا   : االجتماع2ة  السنة 

.DRIPALIA MAROC مار ك

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

ب2ع،  شراء،   : االجتماعي  الهدف 

استيراد  جصدور  تس2يق،  ج2زيع، 

معدات الري.

شارع  لي   ،183  : املقر االجتماعي 

 ،Nrea مركز   ،13 محل رقم  العهد، 

الطابق السفلي - طنجة.

 10.000 في  محدد   : الرأسمال 

100 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

درهم للحصة ال2احدة مسندة   100

كل2ا للشركاء طبقا للفصلين 6  7 من 

القان2ن األسا�سي للشركة.
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الشركاء :
م2ندراج2ن  رام2ن  الس2د 

 RAMON MONDRAGON جارس2ا

GARCIA ا حامل للتنس2ة االسبان2ة 

,AAH713120 ت2از سفر رقم  

بالير   م2ندراج2ن  البا  الس2دة 

 ALBA MONDRAGON VALERO

ا حاملة للتنس2ة االسبان2ة   ت2از 

.PAF3سفر رقم 77ا3ا

بالير   م2ندراج2ن  بابل2  الس2د 

 PABLO MONDRAGON VALERO

االسبان2ة   ت2از  للتنس2ة  ا حامل 

.PAD576843 سفر رقم
رام2ن  الس2د  عين   : التس2ير 

 RAMON جارس2ا  م2ندراج2ن 

كمسير   MONDRAGON GARCIA

للشركة ملدة غير محد دة.

من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

كل  من  ديسمبر  آخر  إلى  وناور  فاجح 

سنة.

سنة جبتدئ من جاريخ   99  : املدة 

التست2ل في الستل التجاري إال إاا 

جم حلها أ  جمدودها.

اإلوداع القان2ني : جم بكتابة ضبط 

 21 املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 

ا23070  رقم  جحت   2020 فبراور 
التجاري  بالستل  الشركة   تست2ل 

لدى نفس املحكمة  في نفس التاريخ 

جحت رقم 269ا10.
للخالصة  الب2ان

املسير

336 P

STE KOSTAL MAROC
ك2ستال مار ك

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

اات الشريك ال2ح2د

جأسيس
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جم   2015 فبراور   20 بتاريخ  بطنجة 

 ضع الق2انين األساس2ة لشركة اات 

الشريك  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

ال2ح2د بامل2اصفات التال2ة :

ك2ستال   : االجتماع2ة  السنة 
.KOSTAL MAROC مار ك

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
الشريك  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
جصم2م،   : االجتماعي  الهدف 
االلكتر ن2ة  املنتجات  جصن2ع  ب2ع 

 امل2كان2ك2ة  االلكتر م2كان2ك2ة.
رقم  ججزئة   I  : االجتماعي  املقر 
ا حرة  املنطقة  الثاني،  الشطر   ،79

للتصدور - طنجة.
الرأسمال : محدد في 50.000 أ ر  
 100 500 حصة من فئة  مقسم إلى 
كل2ا  مسندة  ال2احدة  للحصة  أ ر  

الشريك ال2ح2د.
الشركاء :

الشريك ال2ح2د لشركة ك2ستال 
 KOSTAL BETEILIGUNGS
GESELLSLL SCHAFT GMBH اات 

جنس2ة أملان2ة.
الشركة  إدارة  ستتم   : التس2ير 
لفترة غير محد دة  بالت2ق2ع ال2ح2د 
للس2د ANDREAS KISTAL  أندرياس 
رقم  السفر  ج2از  صاحب  كيستال، 
املشترك  بالت2ق2ع  أ    568758751
زيمرمان  ل2ريش  للس2د   اإللزامي 
LURICH ZIMMERMANN ا حامل 
 C74H3K87C رقم  السفر   ت2از 
 LUDER الف2نبرج  ل2در   الس2د 
LAUFENBERG  ا حامل  ت2از 

.C7TMWZOZC السفر رقم
من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 
كل  من  ديسمبر  آخر  إلى  وناور  فاجح 

سنة.
سنة جبتدئ من جاريخ   99  : املدة 
التست2ل في الستل التجاري إال إاا 

جم حلها أ  جمدودها.
اإلوداع القان2ني : جم بكتابة ضبط 
 18 املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 
69ا161  رقم  جحت   2016 فبراور 
التجاري  بالستل  الشركة   تست2ل 
لدى نفس املحكمة  في نفس التاريخ 

جحت رقم 215ا7.
للخالصة  الب2ان

املسير

337 P

STE MAT MAGHREB
ماط ماغريب

شركة مساهمة
مقرها االجتماعي : 7، إقامة رامي، 

زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب رقم 
8 الدار الب2ضاء

رأسمالها : 2.735.250 درهم
الستل التجاري : الدار الب2ضاء رقم 

279329
رفع رأس املال االجتماعي

قرارات  محضر  بمقت�سى    -  1
ا تمع العام االستثنائي املحرر بمقر 
 25 بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  الشركة 

و2ن22 2019 جقرر ما ولي :
زيادة رأس مال الشركة باكتتاب 
باملقاصة  محرر  جدود  سهم   8000
املقدار  املحددة  الشركة  دو2ن  مع 
الشركة  الك  على   املستحقة 
برفعه من مل22ن  سبع مائة  خمسة 
ألف  مئتان  خمس2ن   ثالث2ن 
درهم إلى مل22نين  سبع   1.735.250
ألف  مئتان  مائة  خمسة  ثالث2ن 

 خمس2ن 2.735.250 درهم.
قبل  من  فردوة  بصفة  التنازل 
األفضل2ة  في  حقهم  عن  املساهمين 

لزيادة رأس املال.
من   7 للمادة  امل2ازي  التعدول 

الق2انين األساس2ة للشركة.
جنق2ح الق2انين األساس2ة للشركة.
الصالح2ات  اإلدارة  مجلس  منح 
الزيادة  من  االنتهاء  لضمان  الالزمة 

املقترحة في رأس املال.
اإلدارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 
املحرر بمقر الشركة بالدار الب2ضاء 

بتاريخ 25 و2ن22 2019 جقرر ما ولي :
إعالن  صدق  من  التحقق 
بالزيادة  املتعلق  االكتتاب  الدفع 
املقاصة  طريق  عن  املال  رأس  في 
املقدار  املحددة  الشركة  دو2ن  مع 

 املستحقة على الشركة.
رأس  لرفع  التام  االنجاز  إثبات 
املال  الك برفعه إلى مل22نين  سبع 
ألف  مئتان  مائة  خمسة  ثالث2ن 

 خمس2ن 2.735.250 درهم.

من   7 للمادة  امل2ازي  التعدول 

الق2انين األساس2ة للشركة.

جنق2ح الق2انين األساس2ة للشركة.

لدى  القان2ني  اإلوداع  جم   -  2

كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار 

جحت   2020 و2ل22   3 بتاريخ  الب2ضاء 

رقم 738170.
للخالصة  الب2ان

رئيس مجلس اإلدارة

338 P

 STE HTG EXPRESS

MOROCCO

اش تي جي اكسبريس مر ك2

شركة محد دة املسؤ ل2ة

للشريك ال2ح2د

مقرها االجتماعي : ساحة األمم، 

إقامة التجم2ل، الطابق السادس، 

رقم 33 - بطنجة

الستل التجاري : رقم 102181 

-  طنجة

تغ2ير الهدف االجتماعي
بمقت�سى محضر قرارات الشريك 

ال2ح2د املحرر بمقر الشركة بطنجة 

بتاريخ 17 فبراور 2020 جقرر ما ولي :

للشركة  االجتماعي  الهدف  تغ2ير 

 الك ل2صبح :

 ك2ل شحن بضائع محلي  د لي.

من   2 للمادة  امل2ازي  التعدول 

الق2انين األساس2ة للشركة.

إعادة ص2اغة الق2انين األساس2ة 

للشركة.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

بطنجة  التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم  جحت   2020 مارس   13 بتاريخ 

ا23136.
للخالصة  الب2ان

املسير

339 P
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 STE IC - INTERNATIONAL
CONSULTING MOROC

أي �سي اجيرناس22نال ك2نس2لتينغ 
مار ك

شركة محد دة املسؤ ل2ة
مقرها االجتماعي : 25، شارع و2سف 

بن جاشفين، مبنى ابن بط2طة، 
 - B2.08 الطابق الثاني - محل

بطنجة
رأسمالها : 1.156.700 درهم

الستل التجاري : رقم 28517 
-  طنجة

جح2يل املقر االجتماعي
ا تمع  قرارات  محضر  بمقت�سى 
العام االستثنائي املحرر بمقر الشركة 
جقرر  2020 وناور   2 بتاريخ   بطنجة 

ما ولي :
بنفس  االجتماعي  املقر  جح2يل 
محمد  شارع  زا ية   : من  املدونة 
إقامة  كثير،  ابن  ا خامس  زنقة 
رقم  الثاني،  الطابق  ماريس،  د س 
ا2 - طنجة إلى 25، شارع و2سف بن 
الطابق  مبنى ابن بط2طة،  جاشفين، 

الثاني محل B2.08 - طنجة.
من  ا  للفصل  امل2ازي  التعدول 

الق2انين األساس2ة للشركة.
جنق2ح الق2انين األساس2ة للشركة.
كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
بطنجة  التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم  جحت   2020 مارس   12 بتاريخ 

.231317
للخالصة  الب2ان

املسير

340 P

STE  INFRICO  MAROC
انفريك2 مار ك

فرع
مقرها االجتماعي : 123، شارع  لي 

العهد،  الطابق األ سط - محل 65، 
مركز انريا - بطنجة

الستل التجاري : رقم 0311ا 
-  طنجة

جح2يل املقر االجتماعي
مدور  قرارات  محضر  بمقت�سى 
الفرع املحرر بتاريخ 3 ديسمبر 2019 

جقرر ما ولي :

بنفس  االجتماعي  املقر  جح2يل 
محمد  شارع  زا ية   : من  املدونة 
إقامة  كثير،  ابن  ا خامس  زنقة 
رقم  الثاني،  الطابق  ماريس،  د س 
ا2 - طنجة إلى 25، شارع  لي العهد،  
65،مركز  محل   - األ سط  الطابق 

انريا - بطنجة.
كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
بطنجة  التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم  جحت   2020 مارس   5 بتاريخ 

.231093
للخالصة  الب2ان

املسير

341 P

 STE BELMOKHTAR
KARTING
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم   2020 مارس   13  مستل بتاريخ 
املسؤ ل2ة  محد دة  شركة  إنشاء 
جحمل  ال2ح2د  التي  الشريك  اات 

ا خصائص التال2ة :
 STE BELMOKHTAR  : التسم2ة 

.KARTING SARL AU
مم2ل   : االجتماعي  الهدف 

ا حفالت  املطعمة.
 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.
شارع   ،15  : االجتماعي  املقر 
األبطال رقم الشقة ا أكدال الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
جاريخ التأسيس.

جم تع2ين الس2د جنان   : التس2ير 
حاجم مسيرا للشركة.

التجاري  بالستل  التق2د  رقم 
بالرباط 255اا1.

مقتطف  ب2ان

342 P

 STE ACI GLOBE
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم   2020 و2ن22   8 بتاريخ   مستل 
املسؤ ل2ة  محد دة  شركة  إنشاء 
جحمل  ال2ح2د  التي  الشريك  اات 

ا خصائص التال2ة :

 STE ACI GLOBE  : التسم2ة 

.SARL AU

األشغال   : االجتماعي  الهدف 

املختلفة للبناء.

 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

شارع   ،15  : االجتماعي  املقر 

األبطال رقم الشقة ا أكدال الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

جاريخ التأسيس.

التس2ير : جم تع2ين الس2د ب2طال 

هشام مسيرا للشركة.

التجاري  بالستل  التق2د  رقم 

بالرباط 251اا1.
مقتطف  ب2ان

343 P

STE PARA 3 EN 1

SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جم   ،2020 وناور   9 بتاريخ   مستل 

املسؤ ل2ة  محد دة  شركة  إنشاء 

جحمل  ال2ح2د  التي  الشريك  اات 

ا خصائص التال2ة :

 STE PARA 3 EN 1  : التسم2ة 

.SARL AU

الهدف االجتماعي : 

املستلزمات  ب2ع  شراء 

الص2دالن2ة ؛

جصدور  استيراد، م2اد التجم2ل.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم.

ججزئة   2 رقم   : االجتماعي  املقر 

زه2ر، رقم 12، طريق املهدوة، سال.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

جاريخ التأسيس.

التس2ير : جم تع2ين الس2د مرز ق 

قاب2ل مسيرا للشركة.

التجاري  بالستل  التق2د  رقم 

بسال 31331.
مقتطف  ب2ان

344 P

STE RABHA & SABLES
SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم   ،2020 فبراور   20  مستل بتاريخ 
إنشاء شركة محد دة املسؤ ل2ة  التي 

جحمل ا خصائص التال2ة :
 STE  RABHA &  : التسم2ة 

.SABLES SARL AU
الهدف االجتماعي : 

ب2ع  شراء جم2ع أن2اع الرمال ؛
األشغال  ا خدمات البنائ2ة ؛

جصدور  استيراد.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم.

املقر االجتماعي : 15، شارع األبطال، 
رقم الشقة ا، أكدال، الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
جاريخ التأسيس.

التس2ير : جم تع2ين الس2دة  اس2 
نزهة  ل22�سي محمد مسيران للشركة.
التجاري  بالستل  التق2د  رقم 

بالرباط 253اا1.
مقتطف  ب2ان

345 P

STE JF COP
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1 
بالرباط  املستل   2020 و2ن22   12
بالرباط،   2020 و2ن22   18 بتاريخ 
املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسست 

املحد دة  اات املميزات التال2ة :
.STE JF COP SARL : التسم2ة

في  مقا لة   : االجتماعي  الهدف 
اإلوراد  املختلفة،  البناء  األشغال 

 التصدور  البستنة.
م2راند  إقامة   : االجتماعي  املقر 
ا1،  شقة   29 عمارة  األ ل،  الشطر 

الصخيرات.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
إلى  درهم مقسم   100.000 مبلغ  في 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

م2زعة على الشكل التالي :
الس2دة ج2ادي لال فاطمة الزهراء 

600 حصة ؛
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الس2د العبدي محمد سع2د 00ا 

حصة.

السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تع2ين الس2دة ج2ادي   : التس2ير 

للشركة  مسيرة  الزهراء  لالفاطمة 

 الك ملدة غير محد دة.

2 - جم اإلوداع القان2ني باملحكمة 

و2ل22   2 بتاريخ  بتمارة  االبتدائ2ة 

2020 جحت الرقم 130029.
للب2ان  النشر

346 P

C.H.COM SARL

 Société de tenue et surveillance en

comptabilité des entreprise

Rue 22 n°29 QN SIDI KACEM

TEL : 0537 59 41 63

RC : 2701ا

STE BARGHOUT TRAVAUX
 شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي : حي بن عز ز، 

رقم 36، مشرع بلقصيري، س2دي 

قاسم

رقم التق22د في الستل التجاري : 

26557

إعالن متعدد القرارات
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 فبراور   13 املؤرخ في 

القرارات التال2ة :

على  ونص  الذي   1 رقم   قرار 

)نقل  ج2س2ع نشاط الشركة   : ما ولي 

البضائع).

قرار رقم 2 الذي ونص على ما ولي : 

)جصدور  الشركة  نشاط  من  حذف 

 استيراد).

قرار رقم 3 الذي ونص على ما ولي : 

جح2ين القان2ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ  قاسم  بس2دي   االبتدائ2ة 

18 فبراور 2020 جحت رقم 2020/64.

347 P

C.H.COM SARL

 Société de tenue et surveillance en

comptabilité des entreprise

Rue 22 n°29 QN SIDI KACEM

TEL : 0537 59 41 63

RC : 2701ا

 STE HADDINE ELOUAFIA

 DE CONSTRUCTION

 METRE ET TRAVAUX

DIVERS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

 عن2ان مقرها االجتماعي : حي 

النصر، رقم 196، س2دي قاسم
رقم التق22د في الستل التجاري : 

28253

تع2ين مسير جدود للشركة
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم تع2ين   2020 ا2 فبراور  املؤرخ في 

حدون  الس2د  للشركة  جدود  مسير 

محمد كمسير  معه ال2اف2ا محمد.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ  قاسم  بس2دي   االبتدائ2ة 

12 مارس 2020 جحت رقم 2020/104.

348 P

C.H.COM SARL

 Société de tenue et surveillance en

comptabilité des entreprise

Rue 22 n°29 QN SIDI KACEM

TEL : 0537 59 41 63

RC : 2701ا

STE CAR FAIENCE
شركة كار فاونس

 شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي : زنقة 22 
رقم 2، الحي ا تدود، س2دي قاسم
رقم التق22د في الستل التجاري : 

28377

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   13

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة :

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
تسم2ة الشركة : شركة كار فاونس 

.STE CAR FAIENCE
غرض الشركة بإوجاز : ب2ع جم2ع 

أن2اع الزل2ج التقل2دي  العصري.
: زنقة 22  عن2ان املقر االجتماعي 

رقم 2، الحي ا تدود، س2دي قاسم.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مقسم   : الشركة  رأسمال  مبلغ 
 100 بق2مة  درهم   100.000 كالتالي 

درهم للحصة.
 1000 الديهاجي  ادريس  الس2د 

حصة.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

الشركاء : الس2د ادريس الديهاجي.
الحي   ،2 رقم   22 زنقة   : عن2انه 

ا تدود، س2دي قاسم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 
ادريس  الس2د   : الشركة  مسيري 

الديهاجي.
الحي   ،2 رقم   22 زنقة   : عن2انه 

ا تدود، س2دي قاسم.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
بتاريخ  قاسم  بس2دي   االبتدائ2ة 
رقم  جحت   2020 فبراور   26

.2020/149
349 P

C.H.COM SARL

 Société de tenue et surveillance en

comptabilité des entreprise

Rue 22 n°29 QN SIDI KACEM

TEL : 0537 59 41 63

RC : 2701ا

STE MC YAGE
شركة م.س واج

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 
 عن2ان مقرها االجتماعي : حي 
مبر كة، رقم 8ا، س2دي قاسم

رقم التق22د في الستل التجاري : 
27155

إعالن متعدد القرارات
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
اجخاا  جم   2020 مارس   3 في  املؤرخ 

القرارات التال2ة :

على  ونص  الذي   1 رقم   قرار 

جف2يت ا حصص من سادة   : ما ولي 

حصة   150 بن زكري عبد الرحمان 

حصة  مجبار   200  بن زكري انس 

 500 150 حصة  منير بلماحي  الهام 

 500 سف2ان  جالمي  لفائدة  حصة 

حصة  جالمي كريم 500 حصة.

قرار رقم 2 الذي ونص على ما ولي 

لشركة  كمسير  كريم  جالمي  تع2ين   :

ع2ض بن زكري انس.

قرار رقم 3 الذي ونص على ما ولي : 

جح2ين القان2ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ  قاسم  بس2دي   االبتدائ2ة 

13 مارس 2020 جحت رقم 2020/106.

350 P

OMAR SERVICES TEGB
SARL AU

عمر سيرفيس طجب ش.م.م ش. 

الرأسمال االجتماعي : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 378 شارع ا حسن 

الثاني، رقم 2، الرباط

في  مؤرخ  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 

قد جم   2020 مارس   7 الرباط بتاريخ 

جأسيس :

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د.
مقا ل   : االجتماع2ة  التسم2ة 

أعمال بناء  الهندسة املدن2ة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة ال2احدة.
زياني عمر 1000 حصة.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

جاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس  من 

 ضع الستل التجاري.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.

378 شارع ا حسن الثاني،   : املقر 

شقة رقم 2، الرباط.
املسير : زياني عمر.
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رقم التق22د بالستل التجاري : جم 

اإلوداع القان2ني لدى كتابة الضبط 

جاريخ  في  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

311اا1  جحت رقم   2020 و2ل22   7

الرباط.

351 P

ZINAFI
SARL AU

جأسيس شركة
 ZINAFI SARL  : الشركة  اسم 

.AU

 الهدف االجتماعي : ججارة املنتجات 

شبه ص2دالن2ة.
زنقة ن2بال2ا،  ا   : املقر االجتماعي 

 ججزئة ا قطاع 17 بل2ك 1، حي الرياض، 

الرباط.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

حصة   1000 الغرافي  زينب  مقسمة 

من فئة 100 درهم للحصة ال2احدة.
التس2ير : زينب الغرافي.

 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

313اا1.

352 P

SUD EXPRESS ETUDES
SARL AU

جأسيس شركة
 SUD EXPRESS  : الشركة  اسم 

.ETUDES SARL AU

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

املعدات  ب2ع  شراء،   جصدور 

ا ت22جقن2ة.

6ا شارع عقبة،  املقر االجتماعي : 

شقة رقم 2، أكدال، الرباط.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

 1000 العثماني  هللا  عبد  مقسمة 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

ال2احدة.

التس2ير : عبد هللا العثماني.
 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

309اا1.

353 P

شركة طوطال املغرب
 6ا1، شارع محمد الزرقط2ني، 

الدار الب2ضاء
تعدول النظام األسا�سي 

 تع2ين املتصرفين املستقلين
العام  ا تمع  مدا الت  بمقت�سى 
في  املنعقد   االستثنائي  العادي 
من  باقتراح  جقرر   ،2020 و2ن22   5

مجلس اإلدارة :
العامة  ا تمع2ة  اختصاص  من 

العادوة :
ب2ستة  م2ن2ة  الس2دة  تع2ين 
بصفتهما  ف2كرة  محمد   الس2د 

متصرفين مستقلين.
ملتصرف  القان2ني  املمثل  تغ2ير 

شخص معن2ي.
العامة  ا تمع2ة  اختصاص  من 

غير العادوة :
تعدول املادة 1، 2  13 من النظام 

األسا�سي.
جم اإلوداع القان2ني لدى املحكمة 
بتاريخ  الب2ضاء  بالدار   التجارية 

7 و2ل22 2020 جحت رقم ا9ا738.
بالستل  بالتعدول  اإلعالن  جم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 2020 و2ل22   7 في  الب2ضاء  بالدار 

جحت الرقم 12773.
من أجل االستخالص  الب2انات

مجلس اإلدارة

354 P

ائتمان2ة الصفاء

36، شارع عبد هللا بن واسين، الدار الب2ضاء

الهاجف : 66 99 اا 0522

الفاكس : 55 20 5ا 0522

املحم2ل : 81 ا2 32 0661

ATLAS PESAGE
الستل التجاري : 89003

استقالة مدبر
إعفاء مدبر مستق2ل

تع2ين مدبر  احد
1 - إن ا تمع2ة العامة غير العادوة 
2020 شركة  18 ماي  التي عقدتها في 
محد دة  شركة   ATLAS PESAGE
 1.000.000 رأسمالها  املسؤ ل2ة، 
الكائن مقرها الرئي�سي بالدار  درهم، 
فارنكف2رت،  زنقة   130 الب2ضاء 
الصناع2ة،  املدرسة  زنقة   5  زا ية 

قد قررت :

انشل  الس2د  مدبر  استقالة 

أسامة.

الس2د انشل أسامة مدبر  إعفاء 

مستق2ل.

انشل  الس2د  مدبر  احد  تع2ين 

س2دي احمد شريف.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   -  2

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

جحت   2020 و2ن22   15 في   الب2ضاء 

رقم 735912.
عن املستخلصات  الب2انات

املدبر

355 P

GYA ASSURANCES
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع األرز، عمارة 

الرياض 2 -أ - ا3 شقة رقم 32، حي 

الرياض، الرباط

جأسيس شركة
إنشاء  جم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 GYA لشركة  األسا�سي  القان2ن 

ASSURANCES شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة  التي جتصف كما ولي :

.GYA ASSURANCES : اسمها

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

مسؤ ل2ة محد دة.

األرز،  شارع   : االجتماعي  مقرها 

 عمارة الرياض 2 -أ - ا3 شقة رقم 32، 

حي الرياض، الرباط.

أساسا  الشركة  تهدف   : هدفها 

داخل املغرب  خارجه إلى :

مركز االجصال ؛

العمل2ات  جم2ع  عام،   ب2جه 

أ   املال2ة  أ   التجارية  أ   الصناع2ة 

املنق2لة أ  العقارية التي جتعلق بشكل 

الشركة  بكائن  مباشر  غير  أ   مباشر 

ج2س2عه  تسهل  أن  املحتمل  من   أ  

أ  جط2يره.

سنة جبتدئ من و2م   99  : أمدها 

تست2ل الشركة في الستل التجاري.

الس2د  الشركة  يسير   : التس2ير 
للتنس2ة  حامل  ال2ماني،  مبارك 
املغرب2ة،  ا حامل للبطاقة ال2طن2ة 
الساكن ب ججزئة   ،MC61095 رقم 
ال2فاق 3، عمارة 3108 شقة رقم 7، 

جمارة.
كل  في  الشركة  جلتزم   : اإلمضاء 
املسير  ما وخص معامالتها باإلمضاء 

الس2د مبارك ال2ماني.
رأسمالها : 100.000 درهم م2زعة 
بق2مة  اجتماع2ة  حصة   1000 إلى 

100 درهم لل2احدة، كما ولي :
800 حصة للس2د مبارك ال2ماني ؛
50 حصة للس2دة أسماء بلقصح ؛
ر�سى  محمد  للس2د  حصة   50

ال2ماني ؛
50 حصة للس2د علي ال2ماني ؛
50 حصة للس2د وحيى ال2ماني.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القان2ني 
جحت   2020 و2ل22   7 بالرباط بتاريخ 

ستل ججاري رقم 297اا1.
للتلخ2ص  النشر

املسيرون

356 P

GYA CAPITAL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : شارع األرز، عمارة 
الرياض 2 -أ - ا3 شقة رقم 32، حي 

الرياض، الرباط
جأسيس شركة

إنشاء  جم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 GYA لشركة  األسا�سي  القان2ن 
مسؤ ل2ة  اات  شركة   CAPITAL

محد دة  التي جتصف كما ولي :
.GYA CAPITAL : اسمها

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
مسؤ ل2ة محد دة.

األرز،  شارع   : االجتماعي  مقرها 
 عمارة الرياض 2 -أ - ا3 شقة رقم 32، 

حي الرياض، الرباط.
أساسا  الشركة  تهدف   : هدفها 

داخل املغرب  خارجه إلى :
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على  املحافظ  االستح2اا  إدارة 

املباشرة  أ  غير  املباشرة  املشاركات، 

أ  الشركات من  العمل2ات  في جم2ع 

أي شكل  أي كائن، عن طريق إنشاء 

دست2رها  في  املشاركة  أ   الشركات، 

للشركات  املال  رأس  زيادة  في  أ  

القائمة أ  عن طريق الكفالة أ  شراء 

 األ راق املال2ة أ  ا حق2ق االجتماع2ة

أ  غير الك  بشكل خاص في جم2ع   

املشاريع؛

إدارة جم2ع األعمال أ  الشركات 

املال2ة  الشركات  أ   العقارات   أ  

أ  الصناع2ة أ  التجارية ؛

الدراسة  املش2رة  التط2ير 

 جحق2ق جم2ع امل2اضع أ  االستثمارات 

الفن2ة  املشاريع  جم2ع   كذلك 

 االقتصادوة  املال2ة  الصناع2ة 

 التعدون2ة  التجارية  الس2اح2ة 

 الزراع2ة  العقارية ؛

االستشارات اإلدارية  التنظ2م2ة ؛

 بشكل عام، جم2ع العمل2ات املال2ة 

 أ  الس2اح2ة أ  التجارية أ  الصناع2ة 

أ  املنق2لة أ  العقارية التي جتعلق بشكل 

الشركة  بكائن  مباشر  غير  أ   مباشر 

ج2س2عه  تسهل  أن  املحتمل  من   أ  

أ  جط2يره.

سنة جبتدئ من و2م   99  : أمدها 

تست2ل الشركة في الستل التجاري.

الس2د  الشركة  يسير   : التس2ير 

للتنس2ة  حامل  ال2ماني،  مبارك 

املغرب2ة،  ا حامل للبطاقة ال2طن2ة 
الساكن ب ججزئة   ،MC61095 رقم 

ال2فاق 3، عمارة 3108 شقة رقم 7، 

جمارة.

كل  في  الشركة  جلتزم   : اإلمضاء 

املسير  ما وخص معامالتها باإلمضاء 

الس2د مبارك ال2ماني.
رأسمالها : 100.000 درهم م2زعة 

بق2مة  اجتماع2ة  حصة   1000 إلى 

100 درهم لل2احدة، كما ولي :

800 حصة للس2د مبارك ال2ماني ؛

50 حصة للس2دة أسماء بلقصح ؛

ر�سى  محمد  للس2د  حصة   50

ال2ماني ؛

50 حصة للس2د علي ال2ماني ؛
50 حصة للس2د وحيى ال2ماني.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القان2ني 
جحت   2020 و2ل22   7 بالرباط بتاريخ 

ستل ججاري رقم 307اا1.
للتلخ2ص  النشر

املسيرون

357 P

PIAG
SARL AU

جأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  جأسيس  جم   ،2020 و2ن22   2
بشريك  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 

 احد، اات ا خصائص التال2ة :
.PIAG SARL AU : التسم2ة

اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 
مسؤ ل2ة محد دة بشريك  ح2د.

عقبة  شارع  6ا   : الشركة  مقر 
شقة رقم 2، أكدال، الرباط.

الهدف االجتماعي : جعلت الشركة 
هدفها لها داخل املغرب  خارجه إما 
 حسابها أ  حساب الغير أ  باالشتراك :

شراء، ب2ع، ججارة ؛
نقل  ج2زيع البضائع ؛

االستيراد  التصدور،  التس2يق 
ا تملة   الت2زيع،  الشراء،  ججارة 

 شبه ا تملة.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
مك2ن من 1000 حصة من فئة 100 
مقسمة  ال2احدة  للحصة  درهم 

كالتالي :
 1000 الس2د عبد االاله قطيش 

حصة.
املدة : 99 سنة ابتداء من جأسيس 

الشركة.
املسير : الس2د عبد االاله قطيش.
فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور إلى 31 ديسمبر.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22 2020   7 التجارية بالرباط و2م 

.D105313 جحت رقم
358 P

ELEZA MAROC
SARL AU

جأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
جم جأسيس شركة   ،2020 مارس   11
بشريك  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 

 ح2د، اات ا خصائص التال2ة :
 ELEZA MAROC  : التسم2ة 

.SARL AU
اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 

مسؤ ل2ة محد دة بشريك  ح2د.
عقبة  شارع  6ا   : الشركة  مقر 

شقة رقم 2، أكدال، الرباط.
الهدف االجتماعي : جعلت الشركة 
هدفها لها داخل املغرب  خارجه إما 
 حسابها أ  حساب الغير أ  باالشتراك :

األعمال الكهربائ2ة ؛
الترك2بات الكهربائ2ة من أي ن2ع؛

ص2انة  تشخ2ص  ججدود 
الكهربائ2ة  املعدات  الترك2بات 

الكهربائ2ة ؛
الترك2ب اآللي بجم2ع التكن2ل2ج2ات 
االلكتر ن2ة  املعل2ماج2ة  االجصاالت 

ا تدودة للمنازل  اإلدارات ؛
أعمال ا حفر  جخط2ط الشبكات 

الكهربائ2ة ؛
التك22ف  األل2اح  أجهزة  جرك2ب 
الداخل2ة  اإلنارة  أعمال  الشمس2ة، 

 ا خارج2ة ؛
البناء  أعمال مختلفة.

درهم   10.000  : رأسمال الشركة 
 100 حصة من فئة   100 مك2ن من 
مقسمة  ال2احدة  للحصة  درهم 

كالتالي :
الس2د زهرا ي سع2د 100 حصة.
املدة : 99 سنة ابتداء من جأسيس 

الشركة.
املسير : الس2د زهرا ي سع2د.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 
وناور إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22 2020   2 التجارية بالرباط و2م 

جحت رقم 7ا38ا1.
359 P

 AXA GLOBAL SERVICES
MOROCCO BRANCH

 عن2ان مقرها االجتماعي : مبنى ب 
2 القطب جكن2 ب2ليس ا فش2رينغ، 
الرباط سال 11100، سال ا تدودة
رقم التق22د في الستل التجاري : 

13739
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 و2ن22 2019 قرر ما ولي :

تغ2ير اسم الشركة ا حالي :
 AXA GLOBAL SERVICES  : من 

.MOROCCO BRANCH
 AXA GROUP  : إلى 

.OPERATIONS MOROCCO
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بسال بتاريخ 7 و2ل22 2020 

جحت رقم 63اا3.
360 P

 B4C MOROCCO
TECHNICAL CENTER

SARL AU
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة من شريك  احد
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  جأسيس  جم   2020 وناور   17

جحمل الصفات التال2ة سال :
 B4C MOROCCO : اسم الشركة

.TECHNICAL CENTER SARL AU
اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 
شريك  من  املحد دة  املسؤ ل2ات 

 احد.
الهدف االجتماعي :

مركز للتك2ين  التدريب في مجال 
الكهربائ2ة  اإللكتر ن2ة  الصناعات 
املعل2مات  اآلل2ة   جكن2ل2ج2ا 
 امل2كان2ك2ة  الصناعات  املنشآت 
املركزية  التشغ2ل  الفن2ة   اإلدارة 

اآللي للمنازل  العمل الصناعي ؛
املرافق  الد ل2ة  إدارة  التجارة 
أن2اع  العامة  جم2ع   الشؤ ن 
الصناعات  مجال  في  ا خدمات 
الكهربائ2ة  االلكتر ن2ة 

 التكن2ل2ج2ة ؛
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ج2فير املساعدة  املراقبة للمشاريع 
في الصناعات الكهربائ2ة  اإللكتر ن2ة 
 مركز للتدريب  املساعدة  الدراسة 

 البحث ؛
التقني  التقدم  في  املساهمة 
قطاع  في  اإلنتاج2ة   جحسين 
الصناعات الكهربائ2ة  اإللكتر ن2ة ؛

املتصلة  ا خدمات  جم2ع  ج2فير 
املهارات  التدريب  إدارة  بم2ادون 
لألعمال  للصناعات  الالزمة 
الكهربائ2ة  اإللكتر ن2ة  جكن2ل2ج2ا 
املعل2مات  اآلل2ة  امل2كان2ك2ة 
 الصناعات  املنشآت  اإلدارة الفن2ة 
للمنازل  اآللي  املركزية  التشغ2ل 

 العمل الصناعي.
درهم   1.000.000  : املال  رأس 
فئة  حصة من   10000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.
 31 املقر االجتماعي : التجزئة رقم 

املنطقة ا حرة جكن2 ب2ليس، سال.
التس2ير : محمد أمين بن ا حبيب 
بن  زكرياء  عمر  بن  املتل2ثي  غسان 

مصطفى.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
التست2ل  رقم  بسال  االبتدائ2ة 

بالستل التجاري 21ا31.
361 P

PLATFORM AND DESIGN
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
برأسمال قدره : 100.000 أ ر 
املقر الرئي�سي : املنطقة ا حرة 
 RDC 1 للتصدور بقعة ا بقعة

طنجة
العامان  ا تمعان  بمقت�سى 
بتاريخ  املؤرخان   االستثنائ2ان 
 ،2020 ماي   19  2020 مارس   10
الشركة  طرف  من  املصادقة  جمت 
اات   PLATFORM AND DESIGN
القرارات  على  محد دة  مسؤ ل2ة 

التال2ة :

امل2افقة على ب2ع الس2د اسماع2ل 

الدا دي ألسهمه من رأسمال الشركة 

PLATFORM AND DESIGN لصا ح 

 FASHION EXPRESS SARL الشركة

 الك بما يعادل 250 سهما.

اسماع2ل  الس2د  استقالة 

الدا دي من منصبه كمسير للشركة.

اإلقرار على ب2ع حصة من الشركة 

FASHION EXPRESS SARL لصا ح 

.LARIMODE الشركة

العامان  ا تمعان  قررا 

 7 6  املادة  االستثنائ2ان تغ2ير املادة 

7ا من القان2ن األسا�سي   كذا املادة 

للتغيرات  جحدوثه  فقا  مع  للشركة 

امل2ض2عة.

املادة 6 :

بمبلغ  الشركة  مساهم2ا  ساهم 

املقابلة  أ ر    100.000 قدره  نقدي 

بالكامل،  الشركة  رأسمال  إلصدار 

 الك كما ولي :

 FASHION EXPRESS الشركة 

SARL 99.900 أ ر  ؛

الشركة LARIMODE 100 أ ر  ؛

جمثل  أ ر    100.000 املتم2ع 

رأسمال الشركة بالكامل.  

أ ر  في   100.000 جم إوداع مبلغ 

باسم  فتحه  جم  الذي  بنكي  حساب 

الشركة،  الك جحت جأك2د  شهادة 

البنك الشعبي الد لي للخارج.

املادة 7 :

جم جحدود رأسمال الشركة بمبلغ 

 1000 إلى  مقسمة  أ ر    100.000

جم  التي  أ ر    100 بق2مة  سهما 

جخص2صها على النح2 التالي :

 FASHION EXPRESS الشركة 

SARL 999 سهما ؛

الشركة LARIMODE 1 سهما ؛

بإصدار  الشركة  شركاء  يعلن 

جم2ع األسهم  دفعها بالكامل مقابل 

للشركة  مخصصة  أ ر    100.000

 FASHION EXPRESS SARL

.LARIMODE الشركة 

املادة 7ا : 
اللريني  مريم  الس2دة  تع2ين 
محد دة،  غير  لفترة  للشركة  مدورة 
م2ال2د  من  مغرب2ة،  جنس2ة  اات 
بطنجة،  حاملة   1979 غشت   20

.K298505 البطاقة ال2طن2ة رقم
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
بطنجة  التجارية  باملحكمة  القان2ني 
رقم  جحت   2020 و2ن22   22 بتاريخ 

.231839
362 P

CORESBAT
 SARL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
مقرها بفاس، ججزئة فرح بنس2دة، 

66I قطعة رقم
رأسمالها االجتماعي : 100.000 درهم

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
األستااة  جلقته  الذي  االستثنائي 
بفاس  م2ثقة  محلي  الزهراء  فاطمة 
شركاء  قرر   2020 وناور   28 بتاريخ 

.CORESBAT SARL شركة
دو2ري  الدون  عز  الس2د  تع2ين 

مسير ثاني للشركة ملدة غير محددة.
تغ2ير القان2ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 التجارية بطنجة بتاريخ 30 و2ن22 2020 
التجاري  الستل   1789 رقم  جحت 

رقم 035ا2.
بمثابة مقتطف من دو2ان

األستااة فاطمة الزهراء محلي

م2ثقة بفاس

363 P

 UNITED VENTURE GROUP
OF MOROCCO

ش.م.م
الزيادة في رأسمال الشركة

بم2جب قرار الشريك ال2ح2د   -  I
أكت2بر   28 بتاريخ  بالرباط  املؤرخ 

2019 جمت املصادقة على ما ولي :
بما  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
من  لرفعه  درهم   5.000.000 قدره 
درهم   10.000.000 إلى   5.000.000
حصة   50.000 خلق  طريق  عن 

جدودة.

تغ2ير جم2ع البن2د التي لها عالقة 
بالتغ2يرات السالفة الذكر  املصادقة 

على النظام األسا�سي ا تدود.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ ا ن2فمبر 2019 جحت 

رقم 102896.
مقتطف للنشر  الب2ان

364 P

 NEUTRAL CARGO
LOGISTICS

NCL
شركة محد دة املسؤ ل2ة اات 

الشريك ال2ح2د
رأسمالها : 2.500.000 درهم
املقر االجتماعي : 265 شارع 
 الزرقط2ني، الطابق التاسع، 

الدار الب2ضاء
الستل التجاري : 63685ا

جأسيس شركة محد دة املسؤ ل2ة 
اات الشريك ال2ح2د

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  جأسيس  جم   2020 وناور   30
الشريك  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

ال2ح2د با خصائص التال2ة :
 NEUTRAL CARGO  : االسم 
شركة   NCL باختصار   LOGISTICS
الشريك  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

ال2ح2د.
املقر االجتماعي : املحل 265 شارع 
الدار  التاسع،  الطابق  الزرقط2ني، 

الب2ضاء.
الشركة س2اءا  أهداف   : الهدف 

داخل املغرب أ  خارجه :
 ك2ل  عم2ل نقل البضائع لطرف 

آخر ؛
خدمات التخزين  الل2جست2ك ؛

املخازن  املست2دعات  استغالل 
املرب2طة.

 2.500.000 : محدد في  الرأسمال 
كل  حصة   100 إلى  مقسم  درهم 
محرر  درهم   100 تسا ي   احدة 
لشركة  بأكملها  بالكامل  أسندت 

.MARGLORY SARL
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تس2ير الشركة : تسير الشركة ملدة 

غير محد دة من طرف :

 Marti ROIG الس2د 

GUARDIOLA، ا  ا تنس2ة االسبان2ة 

املزداد بتاريخ 15 و2ل22 1983  ا حامل 

.BE69219H لبطاقة التست2ل رقم

و2م  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تست2لها في الستل التجاري.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.

األرباح : و2زع الصافي بعد اقتطاع 

القان2ني،  االحت2اط  لفائدة   %5
ضر ري  غير  االقتطاع  هذا  وصبح 

عندما وبلغ االحت2اطي القان2ني %20 

من الرأسمال االجتماعي.

باملحكمة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
الكبرى  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

جحت   2020 و2ن22   30  بتاريخ 
بالستل  737682  املستلة  رقم 

التجاري جحت رقم 63685ا.
ملخص قصد النشر

املسير

365 P

ARADEI CAPITAL
شركة مجه2لة االسم

رأسمالها : 811.273.800 درهم

املقر االجتماعي : الطريق الثان2ية 

 1029، بلدوة س2دي معر ف، 

الدار الب2ضاء

الستل التجاري : 57265

العام  ا تمع  ملدا الت  جبعا   -  1

العادي  الغير العادي املنعقد بتاريخ 

8 ماي 2020 جقرر ما ولي :
خالل  من  الشركة  رأسمال  رفع 

ق2متها  جتجا ز  ال  مستحقات  خصم 

ا حق  60.668.300 درهم د ن إلغاء 

بإصدار  االشتراك  في  التفض2لي 

سهم جدود عادي بق2مة   606.683

100 درهم لكل سهم صدرت بسعرها 

بق2مة  سهم  كل  قسط  درهم  00ا 

ال2احد  الك  للسهم  درهم   300

املساهمين  مستحقات  بإدماج 

السائلة  املست2جبة.

 Sergei GUTNIK الس2د  تع2ين 
 1960 مارس  فاجح  بتاريخ  مزداد 
رقم  السفر   حامل  ت2از 
مجلس  في  كعض2   556997051

اإلدارة ملدة ثالث سن2ات.
جبعا ملدا الت مجلس اإلدارة   -  2
جم   2020 ماي   25 بتاريخ  املنعقد 

جقرير ما ولي :
النهائي  التحق2ق  إقرار 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  لزيادة 
60.668.300 درهم ل2صبح رأسمالها 
إلى  درهم   811.273.800 من 
بإدماج  درهم  الك  2.100ا871.9 

مستحقات املساهمين  املست2جبة.
تعدول الفصل رقم 6 من القان2ن 

األسا�سي للشركة.
إلنجاز  الصالح2ات  إعطاء 

اإلجراءات.
بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 
جحت   2020 و2ل22   3 بتاريخ   الب2ضاء 

رقم 738175.
ملخص قصد النشر

الرئيس املدور العام

366 P

ARADEI CAPITAL
شركة مجه2لة االسم

رأسمالها : 2.100ا871.9 درهم
املقر االجتماعي : الطريق الثان2ية 
 1029، بلدوة س2دي معر ف، 

الدار الب2ضاء
الستل التجاري : 57265

العام  ا تمع  ملدا الت  جبعا   -  1
العادي  الغير العادي املنعقد بتاريخ 

8 ماي 2020 جقرر ما ولي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
إلغاء  د ن  درهم   100.000.000
ا حق التفض2لي في االشتراك مباشرة 
جدود  سهم   1.000.000 بإصدار 
سهم  لكل  درهم   100 بق2مة  عادي 
للسهم  درهم  00ا  بسعر  صدرت 
درهم   300 ال2احد أ  إصدار قسط 
للسهم ال2احد اكتتبت بالكامل نقدا.
جبعا ملدا الت مجلس اإلدارة   -  2
جم   2020 ماي   25 بتاريخ  املنعقد 

جقرير ما ولي :

للزيادة  النهائي  التحق2ق  إقرار 
رأسمالها  ل2صبح  الشركة  رأسمال 
إلى  درهم  2.100ا871.9  من 

939.578.300 درهم.
تعدول الفصل رقم 6 من القان2ن 

األسا�سي للشركة.
إلنجاز  الصالح2ات  إعطاء 

اإلجراءات.
بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 
جحت   2020 و2ل22   3 بتاريخ   الب2ضاء 

رقم 738172.
ملخص قصد النشر
الرئيس املدور العام

367 P

ATLAS TIN
شركة املساهمة البس2طة

رأسمالها : 361.270.000 درهم
املقر االجتماعي : شارع دي ميرون2د، 

رقم 19، مكتب أ، مكناس
الستل التجاري : 311اا

مكناس
الزيادة في رأسمال الشركة

العام  ا تمع  ملدا الت  جبعا   -  1
الغير العادي املنعقد بتاريخ 18 مارس 

2020 جم جقرير ما ولي :
رأسمال  رفع  العام  ا تمع  قرر 
درهم   16.000.000 بمبلغ  الشركة 
 361.270.000 ل2صبح رأسمالها من 
درهم   377.270.000 إلى  درهم 
 الك بإدماج مستحقات املساهمين 

السائلة  املست2جبة.
للمجلس  الصالح2ات  إعطاء 
اإلجراءات  املراحل  جم2ع  إلنجاز 

املتعلقة بهذه الزيادة.
جبعا ملدا الت مجلس اإلدارة   -  2
جم   2020 مارس   31 بتاريخ  املنعقد 

جقرير ما ولي :
النهائي  التحق2ق  إقرار 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  لزيادة 
16.000.000 درهم ل2صبح رأسمالها 
إلى  درهم   361.270.000 من 
بإدماج  درهم  الك   377.270.000
السائلة  املساهمين  مستحقات 

 املست2جبة.

النظام  من   6 املادة  تعدول 
األسا�سي  جحدوث هذا األخير.

إلنجاز  الصالح2ات  إعطاء 
اإلجراءات.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
بمكناس  التجارية  املحكمة  ضبط 
جحت   2020 و2ل22  فاجح   بتاريخ 

رقم 1788.
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإلدارة

368 P

ANYBAR
مقا لة

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
الرباط،  في   2020 لسنة  و2ن22   23
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  جحرير  جم 
جحمل  التي  بشريك  ح2د  محد دة 

املميزات التال2ة :
 ANYBAR مقا لة   : التسم2ة 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

بشريك  ح2د.
استشارات  خدمات في   : الهدف 
ا ت2دة  الصحة  السالمة  إدارة 
الشهادات،  الهندسة  دعم  البيئة، 
التدق2ق  جق22م املطابقة في ا ت2دة 
إعادة   النظافة  السالمة  البيئة، 
التنظ2مي  املؤس�سي  التشك2ل 

التشخ2�سي  االستراج2جي.
ضاوة  زنقة   6  : االجتماعي  املقر 
 ،16 الشقة  الرابع،  الطابق  ع2ا، 

أكدال، الرباط.
مدة ق2ام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من جاريخ جأسيسها النهائي.
رأسمال الشركة : وقدر ب 50.000 
500 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

100 درهم لل2احدة م2زعة كالتالي :
مل2اء عن2بر 500 حصة.

التس2ير  اإلمضاء : تس2ير الشركة 
مل2اء  طرف  من  محد دة  غير  ملدة 

عن2بر.
جصبح الشركة ملزمة بت2ق2ع مل2اء 

عن2بر.
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من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة.

 %5 بعد اقتطاع   : جقس2م األرباح 
كاحت2اط قان2ني، و2زع الباقي حسب 

قرار الشركاء.
التست2ل : جم التست2ل باملحكمة 
 2020 و2ل22   9 التجارية للرباط و2م 

جحت الرقم 375اا1.
ملخص من أجل النشر

369 P

UNALOME
مقا لة

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
2020 في الرباط، جم  25 و2ن22 لسنة 
جحرير لشركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

التي جحمل املميزات التال2ة :
 UNALOME مقا لة   : التسم2ة 

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة.
جقدوم  اجصاالت،  :  كالة  الهدف 
ا خدمات، أعمال مختلفة، التس2يق 
جكن2ل2ج2ا  جط2رات  الهاجف،  عبد 

املعل2مات.
ضاوة  زنقة   6  : االجتماعي  املقر 
 ،16 الشقة  الرابع،  الطابق  ع2ا، 

أكدال، الرباط.
مدة ق2ام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من جاريخ جأسيسها النهائي.
رأسمال الشركة : وقدر ب 10.000 
100 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

100 درهم لل2احدة م2زعة كالتالي :
سارة الغزا ي 50 حصة ؛
أو2ب خرب2ش 50 حصة.

التس2ير  اإلمضاء : تس2ير الشركة 
سارة  طرف  من  محد دة  غير  ملدة 

الغزا ي.
بت2ق2ع  ملزمة  الشركة  جصبح 

سارة الغزا ي.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر من كل سنة.
 %5 بعد اقتطاع   : جقس2م األرباح 
كاحت2اط قان2ني، و2زع الباقي حسب 

قرار الشركاء.

التست2ل : جم التست2ل باملحكمة 
 2020 و2ل22   9 التجارية للرباط و2م 

جحت الرقم 377اا1.
ملخص من أجل النشر

370 P

AMJL
مقا لة

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
جم  في الرباط،   2020 و2ن22 لسنة   9
جحرير لشركة اات مسؤ ل2ة محد دة 
املميزات  جحمل  التي  بشريك  ح2د 

التال2ة :
شركة   AMJL مقا لة   : التسم2ة 

اات مسؤ ل2ة محد دة.
اإللكتر ن2ة،  التجارة   : الهدف 
الب2ع عبر االنترنت، جقدوم ا خدمات، 
عبر  التس2يق  مختلفة،  أعمال 

الهاجف، األحداث، االجصاالت.
ضاوة  زنقة   6  : االجتماعي  املقر 
 ،16 الشقة  الرابع،  الطابق  ع2ا، 

أكدال، الرباط.
مدة ق2ام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من جاريخ جأسيسها النهائي.
رأسمال الشركة : وقدر ب 20.000 
200 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

100 درهم لل2احدة م2زعة كالتالي :
الس2د معاد العلمي 102 حصة ؛
الس2دة أمال صابري 98 حصة.

التس2ير  اإلمضاء : تس2ير الشركة 
الس2د  طرف  من  محد دة  غير  ملدة 

معاد العلمي.
بت2ق2ع  ملزمة  الشركة  جصبح 

الس2د معاد العلمي.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر من كل سنة.
 %5 بعد اقتطاع   : جقس2م األرباح 
كاحت2اط قان2ني، و2زع الباقي حسب 

قرار الشركاء.
التست2ل : جم التست2ل باملحكمة 
 2020 و2ل22   9 التجارية للرباط و2م 

جحت الرقم 379اا1.
ملخص من أجل النشر

371 P

 STE TRAVAUX DURABLES

NOUVELES
في  مستل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جم  قد  بالقن2طرة،   2020 و2ن22   10

 ضع القان2ن األسا�سي لشركة جحمل 

ا خصائص التال2ة :

 STE TRAVAUX  : التسم2ة 

.DURABLES NOUVELES

اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 

مسؤ ل2ة محد دة ا  شريك  ح2د.

االستيراد   : االجتماعي  الهدف 

 التصدور، أشغال مختلفة.
درهم   100.000  : املال  رأس 

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة كما ولي :

الكزار  للس2د  حصة   1000

الهاشمي.

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.
زنقة أن2ال،   23  : املقر االجتماعي 

ا،  رقم  مكتب   ،11 فل2ري  إقامة 

م2م2زا، القن2طرة.

التس2ير : الكزار الهاشمي.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

بالقن2طرة بتاريخ 25 و2ن22 2020.

372 P

ALIMARISCOS
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة بمساهم  احد
6 و2ل22  جبعا للعقد العرفي بتاريخ 

2020، جم  ضع ق2انين الشركة اات 

املميزات التال2ة :

.ALIMARISCOS : التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بمساهم  احد.

امل2ض2ع :

الطازج  السمك  ب2ع  شراء 

 املتمد ؛

جثمين املنت2جات البحرية ؛

معا تة، ججم2د، تس2يق  جصدور 

املنتجات البحرية.
حي   ،217 رقم   : الرئي�سي  املقر 

السالم، ب2جد ر.

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

وملكها  لل2احدة،  درهم   100 فئة 

بالكامل الس2د علي العال ي.

الس2د  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

علي العال ي.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 

رقم  جحت   2020 و2ل22   7 بتاريخ 

2020/1249  جم تست2لها بالستل 

التحل2لي عدد  الرقم  التجاري جحت 

.32077

373 P

STE SOHAIB ALKHAIR
SARL D’AU

تعدوالت قان2ن2ة
ال2احد  املساهم  قرار  إثر  على 

2020 ملساهم شركة  و2ل22   3 بتاريخ 

شركة   STE SOHAIB ALKHAIR

بمساهم  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 

 100.000 رأسمالها  البالغ   احد، 

ججزئة  لي   : مقرها  درهم  الكائن 
العهد، رقم 230، الع22ن، جقرر :

رفع رأسمال الشركة من 100.000 

درهم إلى 2.000.000 درهم.

ليشمل  الشركة  نشاط  ج2س2ع 

األنشطة التال2ة :

اإلنتاج السمعي البصري ؛

االستيراد  التصدور ؛

جصن2ع  جصدور،  ج2زيع،  تس2يق، 

 ب2ع مستحضرات التجم2ل  العط2ر 

 الكريمات... إ خ.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 

رقم  جحت   2020 و2ل22   7 بتاريخ 

.2020/1248

374 P
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STE WAHA PRODUCTION
SARL

ستل ججاري رقم : 30531
تغ2ير شركة

التغ2ير  جم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
باملميزات التال2ة :

نقل مقر الشركة إلى العن2ان   -  1
 W بل2ك  مارس   25 مدونة   :  التالي 

رقم 98، الع22ن.
2 - اإلوداع القان2ني : جم باملحكمة 
و2ل22   6 بتاريخ  بالع22ن  االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 2020/1229.
375 P

 STE NEW VISION
INVESTISSEMENT

SARL
تعدوالت قان2ن2ة

العام  ا تمع  بمقت�سى   -  1
الشركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 
شركاء  قرر   2020 و2ل22   3 بتاريخ 

الشركة ما ولي :
 :  ج2س2ع نشاط الشركة كما ولي 
إنتاج  امل2ا�سي،  جرب2ة  الفالحة، 

ا حل2ب  مشتقاجه، جرب2ة الد اجن.
جم بكتابة   : اإلوداع القان2ني   -  2
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 
رقم  جحت   2020 و2ل22   7 بتاريخ 

.2020/1239
376 P

 STE EXVOOC
INTERNATIONAL

SARL
تعدوالت قان2ن2ة

العام  ا تمع  بمقت�سى   -  1
الشركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 
قرر شركاء   2020 فبراور   20 بتاريخ 

الشركة ما ولي :
ب2ع حصص :

املتنازلين :
الس2د خطاري الداه 300 حصة ؛

 100 محمد  مسعاد  الس2دة 
حصة.

املتنازل لها :
 STE CONSULTIAPOLIS شركة 

00ا حصة.
استقالة الس2د زركان   : التس2ير 
الشركة  تع2ين  تس2ير  من  عبد هللا 
الس2د زركان سل2مان كمسير جدود 
اإلمضاء  اعتماد  جم  كما  للشركة 

ال2ح2د له.
جم بكتابة   : اإلوداع القان2ني   -  2
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 
رقم  جحت   2020 و2ل22   7 بتاريخ 

.2020/1238
377 P

SI4A
SARL
جأسيس

م2قع  أسا�سي  قان2ن  بمقت�سى 
بتاريخ 23 و2ن22 2020 مستل بتاريخ 
الشركة  قرر شركاء   2020 و2ن22   25
 «SOCIETE SI4A SARL» املسماة 
املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس 

املحد دة حسب املعل2مات التال2ة :
«SIاA» : اسم الشركة

اات  شركة   : الشركة  ن2ع 
املسؤ ل2ة املحد دة.

بعمارة  متجر   : االجتماعي  مقرها 
رقم 59 ججزئة الفض2لة، جمارة.

رأسمالها بق2مة : 100.000 درهم.

هدفها االجتماعي : منعش عقاري.
م2زعة  االجتماع2ة  ا حصص 

كالتالي :
 : جملك  فاطمة  امل2جاقي  الس2دة 

250 حصة.
الس2د حني ن2ر الدون وملك : 250 

حصة.
 : الس2د اوت حد  ا حسين وملك 

250 حصة.
الس2د عبد الرح2م ع22ش وملك 

: 250 حصة.
التس2ير : الس2د حني ن2ر الدون.

من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 
فاجح وناور إلى غاوة 31 ديسمبر من كل 
سنة ما عدا السنة األ لى جبتدئ من 

جاريخ التست2ل بالستل التجاري.

 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 
130059 بتاريخ 7 و2ل22 2020.

378 P

 SOCIETE PRIVEE
D’INVESTISSEMENT

SARL AU
جأسيس شركة بشريك  احد

بناء على عقد عرفي أعلن القان2ن 
االسا�سي لشركة بشريك  احد اات 

املميزات التال2ة :
 SOCIETE PRIVEE  : اإلسم 
 D’INVESTISSEMENT SARL AU

شركة بشريك  احد.
امل2ض2ع : مطاعم متنقلة.

إدارة  تس2ير املطاعم.
استشارات في شؤ ن املطاعم.

 2 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 
عمارة 8 زنقة سب2 أكدال الرباط.

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

الرأسمال : 100.000 درهم مك2ن 
كل  احدة  ق2مة  حصة   1.000 من 

منها 100 درهم.
تس2ير الشركة  إدارتها   : التس2ير 
جحت جصرف الس2د حمزة امام طبقا 
للقان2ن األسا�سي للشركة مع السلطة 

الكاملة  الك ملدة غير محد دة.
من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

فاجح وناور إلى 31 ديسمبر.
القان2ني  اإلوداع  أنجز   : اإلوداع 
بتاريخ  للرباط  التجارية  باملحكمة 
8 و2ل22 2020 جحت الستل التجاري 

رقم 355اا1.
379 P

MOR’SAFE
SARL

م2ر ساوف ش.م.م
شركة محد دة املسؤ ل2ة
رأسمالها 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 131 شارع انفا 
إقامة أزر  مكتب 11 ب -

 الدار الب2ضاء
جأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2020، جم جأسيس شركة  و2ن22   15 
املميزات  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

التال2ة :

الشركاء : الس2دة غ2ثة ا خ2اط.
بنبراه2م  املهدي  محمد  الس2د 

االندل2�سي.
الس2د رش2د املغاري.

الس2د السع2د معر ف.
 MOR’SAFE SARL  : التسم2ة 

م2ر ساوف ش.م.م.
: شركة محد دة  الشركة  ن2ع2ة 

املسؤ ل2ة.
ججارة  ج2زيع  استيراد   : امل2ض2ع 
املعدات  أ   امل2اد  جم2ع   جصدور 
املنزل2ة  امل2اد  الطب2عة  اات 
الطب2ة،  كذلك  االستهالك2ة  شبه 
جم2ع املنتجات املتعلقة بالنظافة أ  
عام  ا خدمات،  بشكل  أ   التغذوة 
املعدات  أ   الل2ازم  أ   السلع  جم2ع 

د ن حصر.
لصا ح  أ   لصا حها  التصن2ع 

األغ2ار للمنتجات املذك2رة أعاله.
جمث2ل أي عالمة ججارية محل2ة أ  

أجنب2ة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

جاريخ جأسيسها.
شارع   131  : االجتماعي  املقر 
- الدار  11 ب  انفا إقامة أزر  مكتب 

الب2ضاء.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   10.000 مبلغ  في  الشركة 
مقسمة على 100 حصة من فئة 100 

درهم خصصت للشركاء كالتالي :
 10 ا خ2اط  غ2ثة  الس2دة 

حصص.
بنبراه2م  املهدي  محمد  الس2د 

االندل2�سي 30 حصة.
الس2د رش2د املغاري 30 حصة.

 30 معر ف  السع2د  الس2د 
حصة.

ع2نا كمسيرون للشركة   : التس2ير 
ملدة غير محد دة :

بنبراه2م  املهدي  محمد  الس2د 
االندل2�سي.

الس2د رش2د املغاري.
فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وناور  جنتهي 

سنة.
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ج2زع األرباح بعد جك2ين   : األرباح 

الباقي  القان2ني  يخ2ل  االحت2اطي 

في  مذك2ر  ه2  ما  حسب  للشركاء 

القان2ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

رقم  جحت  الب2ضاء  للدار  التجارية 

737938 بتاريخ 2 و2ل22 2020.

بالستل  الشركة  جق22د   جم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  التجاري 

الب2ضاء جحت رقم 63969ا بتاريخ 2 

و2ل22 2020.
بمثابة مقتطف  ب2ان

380 P

 COMPAGNIE GENERALE

THERMIQUE DE BATIMENT
CGTB - SARL

املقا لة العامة لألشغال ا حرارية 

للبناء ش.م.م

شركة محد دة املسؤ ل2ة

رأسمالها 3.000.000 درهم

املقر االجتماعي : ا3 محج خالد ابن 

ال2ل2د عين السبع -

 الدار الب2ضاء

جأسيس
بمقت�سى محضر ا تمع العام   -  I

  CGTB الشركة  لشركاء  االستثنائي 

ا حرارية  لألشغال  العامة  املقا لة 

و2ن22  فاجح  بتاريخ  ش.م.م،  للبناء 

2020، جم املصادقة على ما ولي :

طرف  من  حصة   9.900 جف2يت 

لفائدة  مدونا  مارس2ل  ج2ل  الس2د 

الس2د فابريزي2 البيرنا.
القان2ن  من   7 البند  تعدول 

األسا�سي للشركة.

- جم اإلوداع القان2ني باملحكمة   II

بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

7 و2ل22 2020 جحت رقم 738508.

بتعدول  التصريح  إوداع  جم   -  III

و2م  الستل التجاري بالدار الب2ضاء 

7 و2ل22 2020 جحت رقم 12785.
بمثابة إعالن

381 P

 MEDEN HEALTHCARE
MOROCCO

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
رأسمالها 50.000.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار الب2ضاء، 
216، شارع الزرقط2ني، الطابق 

السادس
الستل التجاري رقم 306901 

الدار الب2ضاء
استمرارية الشركة

بمقت�سى محضر ا تمع العام   -  I
املختلط املنعقد في ا2 و2ن22 2020، 

جقرر ما ولي :
خسارة  رغم  الشركة  استمرارية 

ثالثة أرباح من رأسمال االجتماع2ة.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   -  II
الضبط لدى املحكمة التجارية الدار 
جحت   2020 و2ل22   3 بتاريخ  الب2ضاء 

رقم 738171.
قصد النشر  اإلعالن

382 P

BOURSE DE CASABLANCA
شركة مساهمة

رأسمالها 387.517.900 درهم
املقر االجتماعي : ملتقى شارع الق2ات 

املسلحة امللك2ة  زنقة الراش2د 
محمد، الدار الب2ضاء

الستل التجاري رقم 79057 
الدار الب2ضاء

I - بمقت�سى محضر مجلس اإلدارة 
املنعقد في 20 فبراور 2020، جقرر ما 

ولي :
الصنهاجي،  طارق  الس2د  تع2ين 
كمدور عام ل2حل محل الس2د كريم 
الس2د  زير  بم2افقة  رهنا  حجي، 

االقتصاد  املال2ة  إصالح اإلدارة.
مجلس  محضر  بمقت�سى   -  II
 ،2020 مارس   19 اإلدارة املنعقد في 

ل2حظ ما ولي :
االقتصاد  الس2د  زير   افق 
 10 بتاريخ  اإلدارة   املال2ة  إصالح 
طارق  الس2د  تع2ين  على  مارس، 
فبراور   20 في  الك  الصنهاجي،  جم 

.2020

بتاريخ  اإلدارة  مجلس  الحظ 

املعلق  الشرط  رفع  على  مارس   19
طارق  الس2د  تع2ين  على   التأك2د 

الصنهاجي، كمدور عام لب2رصة الدار 

الب2ضاء.

قرر مجلس اإلدارة بأن فترة  الوة 
األ ل  ستنتهي  حجي  كريم  الس2د 
طارق  الس2د  تع2ين  فبراور  أن  من 

الصنهاجي كمدور عام سيسري اعتبارا 

من 2 أبريل 2020.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

الضبط لدى املحكمة التجارية الدار 

الب2ضاء بتاريخ 29 و2ن22 2020 جحت 
رقم 737530.

قصد النشر  اإلعالن

383 P

 HOLDING CASABLANCA

 MEDICALE

DEVELOPPEMENT
شركة مساهمة

رأسمالها 2.900ا6.3 درهم

املقر االجتماعي : الدار الب2ضاء، 

216، شارع الزرقط2ني

الستل التجاري رقم 297809 

الدار الب2ضاء

بمقت�سى محضر ا تمع العام   -  I

 ،2020 ماي   27 املختلط املنعقد في 

جقرر ما ولي :

االجتماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

31.800ا.115،  بمبلغ  للشركة 

 بذلك ورجفع من 83.389.000 درهم 

بإصدار  درهم،   198.820.800 إلى 

عادوة  جدودة  أسهم  318.ا1.15 

100 درهم للق2مة اإلسم2ة،  من فئة 

صادرة بالتكافؤ.

بمبلغ  الرأسمال  جخف2ض 

77.900ا.192، بامتصاص جزء من 

ا خسائر جحت شرط معلق.

تعدول م2ازي  مشر ط للفصل 7 

من القان2ن األسا�سي.

إعطاء الصالح2ات الالزمة ملتلس 

اإلدارة لتحق2ق الزيادة في الرأسمال.

مجلس  محضر  بمقت�سى   -  II
 ،2020 و2ن22   16 اإلدارة املنعقد في 

جقرر ما ولي :
في  النهائ2ة  الزيادة  جحق2ق 
إلى  بذلك  ل2نقله  الرأسمال، 

198.820.800 درهم.
النهائي  التخف2ض  جحق2ق 
من  بخفضه  الرأسمال،  في 
198.820.800 درهم إلى 2.900ا6.3 

درهم.
من   7 للفصل  م2ازي  تعدول 

القان2ن األسا�سي.
حف2ظ  م2الي  الس2د  استقالة 
العلمي من مهامه كرئيس مدور عام 

للشركة.
املرز قي  محمد  الس2د  تع2ين 

كرئيس مدور عام.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
الضبط لدى املحكمة التجارية الدار 
جحت   2020 و2ل22   3 بتاريخ  الب2ضاء 

رقم 738171.
قصد النشر  اإلعالن

384 P

شركة أمنية سكن
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رأسمالها وقدر ب 1.000.000 درهم
املقر االجتماعي : الحي اإلداري زنقة 

12 رقم 36 الناض2ر
جأسيس الشركة

ستل  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
جم   2020 و2ن22  ا2  بالناض2ر بتاريخ 
إحداث ق2انين جأسيس2ة لشركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة مميزاتها كالتالي :

التسم2ة : أمن2ة سكن.
الهدف : منعش عقاري.

اإلداري  الحي   : االجتماعي  املقر 
زنقة 12 رقم 36 الناض2ر.

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
درهم   1.000.000 ب  الرأسمال 
من  حصة   10.000 إلى  مقسمة 
عند  التمام  )على  درهم   100 فئة 

االكتتاب)  مقسمة كما ولي :
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 6666  : الس2د ن2ر الدون عثماني 
حصة.

ا333   : عثماني  نع2مة  الس2دة 
حصة.

ن2ر  الس2د  تع2ين  جم   : التس2ير 
الدون عثماني كمسير  ح2د للشركة 

ملدة زمن2ة غير محد دة.
من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

فاجح وناور  جنتهي في 31 ديسمبر.
لتك2ين االحت2اطي   %  5  : األرباح 

القان2ني  ي2زع الباقي على الشركاء.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   -  2
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
بالناض2ر في 8 و2ل22 2020 جحت رقم 

870 رقم الستل التجاري 20123.
قصد النشر

385 P

ZIFOM MAGIC BEAUTY
SARL AU
جأسيس

 ZIFOM MAGIC  : اسم الشركة 
.BEAUTY SARL AU

صال2ن   : االجتماعي  الهدف 
 حالقة للتجم2ل.

املقر االجتماعي : ججزئة 17 شارع 
سب2 رقم 5 أكدال الرباط.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
مقسمة إلى  :

1000 حصة من فئة 100 درهم 
للس2دة جبرني�سي إسحاق.

التس2ير : جبرني�سي إسحاق.
 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

1ا3اا1.
386 P

MESSINA TRANSPORT
SARL AU

ميسينا طر نسب2ر ش.م.م ش. 
الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم
املقر االجتماعي : 378 شارع ا حسن 

الثاني رقم 2 الرباط
في  مؤرخ  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 
قد   2020 مارس   2 بتاريخ  الرباط 
املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس  جم 
املحد دة بشريك  ح2د،  خصائصها 

على النح2 التالي :

ميسينا   : االجتماع2ة  التسم2ة 

طر نسب2ر.

الهدف االجتماعي : النقل ا تماعي 

للم2ظفين.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة ال2احدة :

أو2ب بهب2تي : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.

شارع ا حسن الثاني   378  : املقر 

شقة رقم 2 الرباط.

حامل  بهب2تي  أو2ب   : املسير 

.GA153906 البطاقة ال2طن2ة رقم
رقم التق22د بالستل التجاري : جم 

اإلوداع القان2ني لدى كتابة الضبط 

باملحكمة التجارية بالرباط جحت رقم 

R.C 105061 الرباط.

387 P

AMENAGEMENT ARIJ
SARL AU

ام2ناجم2 اريج ش.م.م ش. 

الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم

املقر االجتماعي : 378 شارع ا حسن 

الثاني رقم 2 الرباط

في  مؤرخ  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 

قد   2020 فبراور   13 بتاريخ  الرباط 

املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس  جم 

املحد دة بشريك  ح2د،  خصائصها 

على النح2 التالي :

: ام2ناجم2  التسم2ة االجتماع2ة 

اريج.

: مقا ل أعمال  الهدف االجتماعي 

مختلفة أ  بناء.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة ال2احدة :

ال2ح2ا ي رب2ع : 1000 حصة
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من جاريخ  ضع 

الستل التجاري.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.
شارع ا حسن الثاني   378  : املقر 

شقة رقم 2 الرباط.
حامل  رب2ع  ال2ح2ا ي   : املسير 

.GJ12579 البطاقة ال2طن2ة رقم
رقم التق22د بالستل التجاري : جم 
اإلوداع القان2ني لدى كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بالرباط جحت رقم 

R.C 105063 الرباط.
388 P

BONSEJOUR
ش.م.م

جصف2ة الشركة
بتاريخ  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
قرر ا تمع العام   2020 فاجح و2ل22 
 «BONSEJOUR» االستثنائي لشركة 
مقرها  درهم   100.000 رأسمالها 
6  ج2ه  درب   156 رقم   : االجتماعي 

طالعة الصغيرة، فاس، ما ولي :
1 - جصف2ة الشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   -  2
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بفاس بتاريخ 8 و2ل22 2020 جحت رقم 
التجاري  ستلها  رقم   1593/2020

.38025
389 P

PROJECT GARDEN
شركة محد دة املسؤ ل2ة
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 26، محج مرس 
السلطان، الطابق األ ل، الشقة 3، 
الدار الب2ضاء - أنفا - الدار الب2ضاء
الستل التجاري رقم 16851ا 

امل2افقة على ب2ع ا حصص
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
محمد  الس2د  قام  الب2ضاء  بالدار 
حصصه جم2ع  بتف2يت  الكتاني 

 املقدرة ب 500 حصة  التي ومتلكها 

 PROJECT GARDEN شركة  في 

ش.م.م للس2د عبد ا حف2ظ العاللي.

ا تمع  مدا الت  بمقت�سى   -  II

بتاريخ  العادة  ف2ق  املنعقد  العام 

 PROJECT لشركة   2020 و2ن22  ا 

GARDEN، قرر ما ولي :

ا حصص  جف2يت  على  امل2افقة 

املذك2رة أعاله.

الكتاني  محمد  الس2د  بانسحاب 

شركة  الشركة،  ن2ع2ة  جصبح 

مشترك  من  املسؤ ل2ة  محد دة 

 احد.

الس2د  طرف  من  الشركة  تسير 

عبد ا حف2ظ العاللي ا حامل لبطاقة 

.PB154840 التعريف ال2طن2ة رقم

تغ2ير الفص2ل 1   6   7   ا1 من 

للشركة  اعتماد  األسا�سي  القان2ن 

قان2ن أسا�سي جدود خاص بالشركة 

مشترك  من  املسؤ ل2ة  املحد دة 

 احد.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   -  III

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

جحت   2020 و2ل22   6 بتاريخ  الب2ضاء 

رقم 738335.
لإلوداع  النشر

390 P

SONTOMAR
الستل التجاري : 309ا6ا

جأسيس شركة محد دة املسؤ ل2ة 
من مشترك  احد

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

و2ن22 2020 بالدار الب2ضاء، جم  ضع 

الق2انين األساس2ة لشركة محد دة 

اات  مشترك  احد  من  املسؤ ل2ة 

املميزات التال2ة :

.SONTOMAR : التسم2ة

الن2ع : شركة محد دة املسؤ ل2ة 

من مشترك  احد.

وتمثل هدف الشركة في   : الهدف 

أ   لآلخرين  جحم2لها  البضائع  نقل 

جفريغها.



ف783 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

الكهربائ2ة  املعدات  شراء  ب2ع 
الصناع2ة   اإللكتر ن2ة  املعدات 

 جم2ع الصفقات.
الترك2بات  جصم2م  إنجاز 
من  الكهربائ2ة  السباكة  غيرها 

جرك2بات البناء.
الشبكات  جصم2م  إنجاز 

الكهربائ2ة  شبكات االجصاالت.
أ   مادة،  أي  استيراد  جصدور 

بضاعة أ  معدات.
26، محج مرس   : املقر االجتماعي 
 ،3 الشقة  الطابق األ ل،  السلطان، 

الدار الب2ضاء - أنفا.
و2م  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

جق22دها في الستل التجاري.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
ال2ح2د  للشريك  م2زعة  ال2احدة 
ا حامل  بنعاشير  ج2ف2ق  الس2د 
 ،HA66320 رقم  ال2طن2ة  للبطاقة 
3ا   القاطن بإقامة البهتة العمارة 

الشقة 9 سعادة، مراكش.
: تسير الشركة من طرف  التس2ير 
ا حامل  بنعاشير  ج2ف2ق  الس2د 
 ،HA66320 رقم  ال2طن2ة  للبطاقة 

ملدة غير محد دة.
القان2ني  اإلوداع  جم   : التست2ل 
باملحكمة التجارية بالدار الب2ضاء و2م 
6 و2ل22 2020  جم تست2لها بالستل 

التجاري جحت رقم 309ا6ا.
لإلوداع  النشر

391 P

 يلينغ طرونسبور ولوجيستيك
جأسيس

 5 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جأسيس  جقرر  بالرباط   2020 و2ن22 
بشريك  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

 ح2د با خصائص التال2ة :
«ف2ل2نغ   : االجتماع2ة  التسم2ة 

طر نسب2ر  ل2جيست2ك».
رقم   30 عمارة   : االجتماعي  املقر 
شارع م2الي احمد ل2ك2لي حسان   8

الرباط.

البضائع  نقل  خدمات   : الهدف 
داخل  خارج املغرب.

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 1000 على  مقسم  درهم   100.000

حصة بق2مة 100 درهم لل2احد.
من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 
ديسمبر من   31 فاجح وناور  جنتهي في 

كل سنة.
من  مسيرة  الشركة   : التس2ير 
طرف الس2د رش2د بنعيشه ملدة غير 

محد دة.
الشركاء : الس2د رش2د بنعيشه.

التجاري  بالستل  التق22د  رقم 
235اا1.

392 P

ال بون إكيب
جأسيس شركة بشريك  ح2د

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جقرر  بالرباط   2020 10 مارس 
املسؤ ل2ة  محد دة  شركة  جأسيس 

بشريك  ح2د با خصائص التال2ة :
ب2ن  «ال   : االجتماع2ة  التسم2ة 

إك2ب».
شقة   30 عمارة   : املقر االجتماعي 
ل2ك2لي  احمد  م2الي  شارع   8 رقم 

حسان الرباط.
الهدف : استشارات اإلدارية.

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 1000 على  مقسم  درهم   100.000

حصة بق2مة 100 درهم لل2احد.
من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 
ديسمبر من   31 فاجح وناور  جنتهي في 

كل سنة.
من  مسيرة  الشركة   : التس2ير 
طرف الس2د و2نس وطعنا ملدة غير 

محد دة.
الشركاء : الس2د و2نس وطعنا.

التجاري  بالستل  التق22د  رقم 
3983ا1.

393 P

شركة سيجماتوب
العادي  غير  العام  ا تمع  قرر 
2020 لشركة  8 وناور  املنعقد بتاريخ 
بشريك  محد دة  مسؤ ل2ة  اات 
 ح2د  التي جحمل ا خصائص التال2ة :

اإلسم التجاري : «س2جماج2ب».
 1.000.000  : الشركة  رأسمال 
التجاري  الستل  في  مستلة  درهم 

رقم 77801.
 26 رقم  شقة   : االجتماعي  املقر 
مركز ش2خ س2ف شارع الصن2بر حي 

الرياض 10100 الرباط.
جقرر ما ولي جح2يل مقر الشركة 

إلى :
 - ج   7 رقم  الداخلة   6 بالتجزئة 

ال2داوة 10160 جمارة.
ستل  في  القان2ني  اإلوداع  جم 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

18 و2ن22 2020 جحت رقم 1906.
394 P

باريمين
جأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020 بالرباط جقرر جأسيس  8 و2ن22 
بشريك  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

 ح2د با خصائص التال2ة :
«باريمين»   : التسم2ة االجتماع2ة 
بشريك  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

 ح2د.
على  جنق2ب   : االجتماعي  الهدف 

املعادن.
الشركة اات رأسمال   : الرأسمال 
محدد في 100.000 درهم  ينقسم إلى 
1000 سهم بق2مة 100 درهم للسهم 

ال2احد.
مقر الشركة : عمارة 30 شقة رقم 
شارع م2الي احمد ل2ك2لي حسان   8

الرباط.
تس2ير الشركة من طرف   : املسير 
غير  ملدة  خ2يا ي  مصطفى  الس2د 

محد دة.
الشركة مستلة بالستل التجاري 

رقم 9ا0اا1.

باملركز  القان2ني  اإلوداع  جم 
ا ته2ي لالستثمار بالرباط.

395 P

ARNA TEC
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 
بشريك  ح2د

رأسمالها 500.000 درهم
جأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
جم جأسيس  بتمارة،   2020 و2ن22   17
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

بشريك  ح2د بالصفات التال2ة :
اسم  الشركة  جحمل   : التسم2ة 

.«ARNA TEC SARL AU»
املغرب  حي   : االجتماعي  املقر 
 ،2 بل2ك   3 سكت2ر   77 رقم  العربي، 

جمارة.
البناء  أشغال  أشغال   : الهدف 

متعددة، الصباغة ....
بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 
 5000 درهم مقسمة على   500.000
 100 ق2مة ا حصة ال2احدة  حصة، 

درهم، ومتلكها :
الس2د عادل ب22ب.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابتداء من جاريخ تست2لها في 

الستل التجاري.
الس2د  الشركة  يسير   : التس2ير 

عادل ب22ب.
بالستل  الشركة  ستلت   -  2
التجاري للمحكمة االبتدائ2ة بتمارة 

جحت رقم 1ا1300.
396 P

SERVISCO DIV
SARL AU

رأس املال : 50.000 درهم
املقر االجتماعي 6ا شارع عقبة شقة 

رقم 30 أكدال الرباط
جأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
لشركة  األسا�سي  القان2ن  جم  ضع 
الشريك  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

ال2ح2د  اات امل2اصفات التال2ة :
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التسم2ة : شركة سرفيسك2 دوف.

عقبة  شارع  6ا  االجتماعي  املقر 

شقة رقم 30 أكدال الرباط.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

 1000 من  مك2ن  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم لكل حصة 

لفائدة :

الس2د محمد بن و2سف : 1000 

حصة.

في  مختلفة  أشغال   : الغرض 

البناء.

التجارة.

املدة : 99 سنة.

الس2د  الشركة  يسير   : املسير 

محمد بن و2سف ملدة غير محد دة.

باملحكمة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

التجارية بالرباط جحت رقم الستل 

التجاري 5ا3اا1.

397 P

األستااة محاسن العاقل

م2ثقة بالرباط

26 زنقة م2الي رش2د، شقة رقم 9

الهاجف : 05.37.70.78.00/05.37.70.78.11

 SOLAR WIND

TECHNOLOGIES
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : الرباط إقامة 
رياض األندلس شارع عبد الرح2م 

ب2عب2د عمارة ا قرطبة 2 رقم 13

جلقاه  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 

العاقل،  محاسن  األستااة  مكتب 

ن2فمبر   5 بتاريخ  بالرباط،  م2ثقة 

2019، جقرر ما ولي :

ا حصص  جم2ع  جف2يت 

حصة   1000 بنسبة  االجتماع2ة 

اجتماع2ة التي وملكها الس2د الغز اني 

 SOLAR» مزي2ي في الشركة املسماة 

 WIND TECHNOLOGIES SARL

 MED10» شركة  لفائدة   ،«AU

.«SARL
الغز اني مزي2ي  الس2د  استقالة 

من مهامه كمسير للشركة.

تع2ين الس2د مهدي مزيان بلفق2ه 
كمسير للشركة ملدة غير محد دة.

من   15    7    6 تعدول الفص2ل 
القان2ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2019 جحت رقم 105333.
نسخة قصد الب2ان  النشر

األستااة محاسن العاقل

م2ثقة بالرباط

398 P

SOCIETE ISDAL TRAVAUX
SARL

شركة إسدال لألشغال ش.م.م
الرأسمال االجتماعي : 1.000.000 درهم
املقر االجتماعي : رقم 3ا3 املحام2د 

بمراكش
1 - بمقت�سى العقد العرفي بتاريخ 
جمت  بمراكش   2020 و2ن22   18
األسا�سي  القان2ن  على  املصادقة 

للشركة اات ا خصائص التال2ة :
إسدال   : االجتماعي  اللقب 
 SOCIETE ISDAL لألشغال 

.TRAVAUX
الصفة القان2ن2ة : ش.م.م.

3ا3  رقم   : االجتماعي  املقر 
املحام2د بمراكش.

مختلف   : االجتماعي  الهدف 
أشغال البناء.

الصحي،  الصرف  ا حفر،  أعمال 
أشغال الطرق.

املدة : 99 سنة.
الرأسمال االجتماعي : 1.000.000 
حصة   10.000 إلى  م2زعة  درهم 
درهم   100 فئة  من  اجتماع2ة 
على  للشريكين  مسندة  لل2احدة 

النح2 التالي :
الزرك،  أوت  حسن  الس2د 
 19 بتاريخ  املزداد  ا تنس2ة،  مغربي 
بس2دي غانم شيشا ة   1986 فبراور 
ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة   ا حامل 
بد ار  EB118539  الساكن  رقم 
 : امنتان2ت  غانم  س2دي  جالع2نت 

5000 حصة اجتماع2ة.

الزرك،  أوت  الطاهر  الس2د 
املزداد بتاريخ فاجح  مغربي ا تنس2ة، 
غانم شيشا ة  بس2دي   1961 وناور 
ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة   ا حامل 
بد ار  12اE129  الساكن  رقم 
 : امنتان2ت  غانم  س2دي  جالع2نت 

5000 حصة اجتماع2ة.
: تسير الشركة من طرف  التس2ير 
الزرك  أوت  حسن  الس2د  الشريك 

ملدة غير محد دة.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   -  2
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 
جحت   2020 و2ل22   6 بتاريخ   الك 
جق22دها  ا11190  جم  اإلوداع  رقم 
رقم  جحت  التجاري  بالستل 

633ا10.
399 P

 SOCIETE BERBER LUXURY
CAMP

شركة بربر ل2كس2ري كامب ش.م.م
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

الرأسمال االجتماعي : 1.000.000 درهم
املقر االجتماعي : املحل ص2رة جدود  

أمزميز 2100ا إقل2م ا ح2ز
الستل التجاري رقم 85817 

مراكش
ا تمع  محضر  بمقت�سى   -  1
بتاريخ  بمراكش  االستثنائي  العام 
صادقت  بمراكش   2020 ماي   22
«شركة بربر ل2كس2ري كامب  شركة 

ش.م.م» على التعدوالت التال2ة :
بثمن  اجتماع2ة  حصة   500 ب2ع 
الثمن  ل2كن  لل2احدة  درهم   100
طرف  من  درهم   50.000 اإلجمالي 
 BERGER MARIE NICOLE الس2دة
الس2د  لفائدة   ،GEORGETTE

.MARTIN EMMANUEL PIERRE
ا تدود  الت2زيع  فإن   بالتالي 
على  أصبح  االجتماع2ة  للحصص 

النح2 التالي :
 Mr. MARTIN EMMANUEL

.PIERRE 1000 parts sociales
 1.000  : ل2كن مجم2ع ا حصص 

حصة اجتماع2ة.

 MARTIN الس2د  تع2ين 

EMMANUEL PIERRE كمسير  ح2د 

للشركة ملدة غير محد دة.

للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير 

من شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

إلى شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

لشريك  ح2د.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم   -  II

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 

2020  ستل  و2ل22   6  الك بتاريخ 

جحت رقم 113917.

400 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS & ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

NOBLE REST شركة
ش.م.م.

رأسمال : 1.500.000 درهم

املقر االجتماعي : إقامة شامة مكتب 
رقم ا2 الطابق 3 قسم مداح جازة

بتاريخ  عرفي  عقد  بم2جب 

شركة  قرر شركاء   ،2020 28 أبريل 
رأسمال  رفع   NOBLE REST SARL

إلى  درهم   90.000 من  الشركة 

1.500.000 درهم

100ا1  خلق  الشركاء  قرر  كما 

حصة جدودة بق2مة 100 درهم لكل 

حصة.  قد جم على الشكل التالي :

للشركة  ا تاري  ا حساب  إدماج 

بمبلغ 870.000 درهم.

في  درهم  0.000ا5  مبلغ  إوداع 

ا حساب البنكي للشركة.
7 من القان2ن   -  6   فقا للفصل 

الرأسمال  بصبح  للشركة  األسا�سي 

ا تدود 1.500.000 درهم مقسم إلى 

الشكل  على  م2زعة  حصة   15.000

التالي :

 5000 رض2ان  بنكمرة  الس2د 

حصة : 500.000 درهم.

 5000 الس2د بنكمرة عبد املت2د 

حصة : 500.000 درهم.
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 5000 عز ز  الصنهاجي  الس2د 

حصة : 500.000 درهم.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتازة  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 

و2ن22   29 بتاريخ  6ا2  رقم  جحت 

.2020
بمثابة مقتطف  ب2ان

401 P

مكتب األستاا بن س2دة فؤاد

م2ثق

شارع ا تيش امللكي عمارة التاجم2عتي س، 

الطابق الثاني فاس

الهاجف : 3375ا05356

MOULINS AL WAHDA شركة
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

ج2ث2ق2ة  عق2د  ثالث  بمقت�سى 

جلقاها   2020 و2ن22  ا2     23 بتاريخ 

األستاا بن س2دة فؤاد م2ثق بفاس 

 MOULINS AL WAHDA لشركة 

محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

زنقة  ا  مقرها االجتماعي بفاس رقم 

الدكارات  الصناعي  الحي  املحمدوة 

جقرر ماولي :

هبة 2000 حصة من طرف الس2د 

عب2 عمر من ا حصص التي ومتلكها 

لفائدة  اكرها  السابق  الشركة  في 

الس2د عب2 فؤاد.

هبة 2000 حصة من طرف الس2د 

التي  ا حصص  بين  من  سمير  عب2 

اكرها  السابق  الشركة  في  ومتلكها 

لفائدة الس2د عب2 فؤاد.

هبة 2000 حصة من طرف الس2د 

عب2 عبد الرحمان من بين ا حصص 

السابق  الشركة  في  ومتلكها  التي 

اكرها لفائدة الس2د عب2 فؤاد.

إعادة ص2اغة قان2ن الشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  جحت   2020 و2ل22   6 بتاريخ 

.2020/1558
بمثابة مقتطف

األستاا بن س2دة فؤاد
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مكتب األستاا بن س2دة فؤاد

م2ثق

شارع ا تيش امللكي عمارة التاجم2عتي س، 

الطابق الثاني فاس

الهاجف : 3375ا05356

 FES TELECOM شركة
BENZAKOUR

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
بتاريخ  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 
بن  األستاا  جلقاها   2020 و2ن22   23
لشركة  بفاس  م2ثق  فؤاد  س2دة 
 FES TELECOM BENZAKOUR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة مقرها 
االجتماعي بفاس رقم ا3 مكرر شارع 

محمد ا خامس م.ج جقرر ماولي :
750 حصة من طرف الس2د  هبة 
الس2دة علمي   - بنزاك2ر عبد العزيز 
بنزاك2ر رضا  مجاطي ف2زية  الس2د 
الشركة  في  ومتلكها  التي  ا حصص 
السابق اكرها لفائدة الس2د بنزاك2ر 

عبد اللط2ف.
بنزاك2ر  الس2د  املسير  استقالة 

عبد العزيز.
للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير 
اات  شركة  من  اكرها  السابق 
اات  شركة  إلى  محد دة  مسؤ ل2ة 

مسؤ ل2ة محد دة بمسير  ح2د.
إعادة ص2اغة قان2ن الشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  جحت   2020 و2ل22   6 بتاريخ 

.2020/1559
بمثابة مقتطف

األستاا بن س2دة فؤاد

403 P

 STATION TARFAYA DE
 RAVITAILLEMENT DES

BATEAUX
SARL

تعدوالت قان2ن2ة
االستثنائي  العام  ا تمع  إثر  على 
 STATION شركة  ملساهمي 
 TARFAYA DE RAVITAILLEMENT
شركة اات   DES BATEAUX SARL
املسؤ ل2ة املحد دة البالغ رأسمالها 
6.500.000 درهم  مقرها االجتماعي 
جقرر  الع22ن،   : ص.ب   بشارع مكة، 

 ما ولي :

إلى  الشركة  رأسمال  جخف2ض 

200.000 درهم.

العن2ان  من  الشركة  مقر  نقل 

القدوم إلى العن2ان ا تدود : رقم 22، 

حي املسيرة،  شارع أب2 بكر الصدوق، 

ص.ب : 398 الع22ن.

إلى  الشركة  م2ض2ع  تغ2ير 

األنشطة التال2ة :

أشكاله  كافة  بكافة  الص2د 

بالص2د  البحر  املتعلقة  األنشطة 

بشكل عام؛

إنشاء تشغ2ل أي  حدة ملعا تة، 

جم2ع  تغل2ف  حفظ  جح2يل، 

املنت2جات البحرية؛

التجارة في جم2ع أن2اع األسماك 

طازجة  س2اء  البحرية   املنت2جات 

مدخنة  أ   مجمدة  أ   معا تة   أ  

أ  معلبة؛

جخزين  ججم2د  ججهيز  ب2ع  شراء 

إوداع حفظ نقل  جصدور األسماك 

الطازجة  املبردة  املتمدة  املعلبة 

 جم2ع املنت2جات البحرية  املنتجات 

الس2ق  في  س2اء  الثان2ية  املحار، 

املحل2ة أ  ا خارج2ة؛

الص2د  سفن  جم2ع  اقتناء 

 جأجيرها  جصدورها  استئجارها 

التجم2د بنظام    إدارتها  ب2عها 

 أ  بد نه؛

في  جبرود  أي  حدة  بناء  تشغ2ل 

البر أ  البحر؛

الق2ارب  جم2ع  جز يد  إعادة 

 جم2ع  حدات الص2د بال2ق2د بقطع 

الغ2ار  الزي2ت  م2اد التشح2م  م2اه 

االستهالك2ة  امل2اد  الشرب  جم2ع 

األخرى، ا خ.....

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 

رقم  جحت   2020 و2ل22   8 بتاريخ 

 .2020/1278

404 P

 HANOVER PIECES AUTOS
GROUP
SARL AU

تعدوالت قان2ن2ة
االستثنائي  العام  ا تمع  إثر  على 
 HANOVER PIECES ملساهمي شركة
AUTOS GROUP SARL AU شركة 
اات  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 
رأسمالها  البالغ  ال2احد،  املساهم 
مقرها  درهم  الكائن   100.000
االجتماعي بالع22ن شارع رأس ا خ2مة 
رقم 0ا حي ال2حدة 02، جقرر  ما ولي :

خلق فرع للشركة.
كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 
رقم  جحت   2020 و2ل22   8 بتاريخ 

 .2020/1277
405 P

SADET
صادوت ش.م

شركة املساهمة
رأسمالها 70.000.000 درهم

املقر االجتماعي : ب2سك2رة بقعة 
اباكاض د ار لك2اسم - الدار الب2ضاء

الستل التجاري : 60369
تغ2ير الن2ع القان2ني للشركة إلى 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

العامة  ا تمع2ة  قررت   -  1
االستثنائ2ة املنعقدة بتاريخ 23 و2ن22 

2020 ما ولي :
للشركة  القان2ني  الن2ع  تغ2ير 
من شركة املساهمة إلى شركة اات 
التسم2ة  بنفس  محد دة  مسؤ ل2ة 
الهدف  نفس  املدة  نفس   نفس 

املقر االجتماعي.
محدد  الشركة  رأسمال  وبقى 
على  مقسم  درهم   70.000.000 في 
درهم   1.000 سهم من فئة   70.000

لل2احد.
إنهاء مهمة املتلس اإلداري.

الدون  عز  محمد  الس2د  تع2ين 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  أبعق2ل 

محددة.



عدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020)الجريدة الرسمية ا783  

أنجز اإلوداع القان2ني بكتابة   -  2
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
جحت   2020 و2ل22   7 و2مه  الب2ضاء 

رقم 138530.
406 P

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE FOURNITURES

AUTOMOBILES
«Par abréviation «SINFA

شركة مساهمة اات الرأسمال 
97.000ا.156 درهم

املقر االجتماعي : الحي الصناعي البن 
مس2ك، التجزئة رقم 130، الدار 

الب2ضاء
املق2دة بالستل التجاري

 بالدار الب2ضاء جحت رقم 39195
غير  العام  ا تمع  خالل  جقرر 
العادي للشركة بتاريخ 6 أبريل 2020 

عدم ا حل املسبق للشركة.
جم اإلوداع القان2ني بقلم املحكمة 
التجارية للدار الب2ضاء بتاريخ 7 و2ل22 
2020 جحت رقم 7ا7385  التست2ل 
للدار  التجاري  بالستل  التعدولي 
جحت   2020 و2ل22   7 بتاريخ  الب2ضاء 

رقم 12825.
لإلوداع

407 P

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE FOURNITURES

AUTOMOBILES
«Par abréviation «SINFA

شركة مساهمة اات الرأسمال 
97.000ا.156 درهم

املقر االجتماعي : الحي الصناعي البن 
مس2ك، التجزئة رقم 130، الدار 

الب2ضاء
املق2دة بالستل التجاري بالدار 

الب2ضاء جحت رقم 39195
بتاريخ  الشركة  إدار  مجلس  قرر 

23 مارس 2020 ما ولي :
عزل الس2د واسين بناني من مهامه 
كمدور عام للشركة  الك بأثر ف2ري.

بين  ظائف رئيس  اخت2ار ا تمع  
مجلس اإلدارة  املدور العام.

ستت2لى الس2دة  على الك،   بناء 
ش2يرمير  كريست2ان  كل2دون  فاليري 
مهام رئيس مجلس اإلدارة  مدور عام 

للشركة.
جم اإلوداع القان2ني بقلم املحكمة 
التجارية للدار الب2ضاء بتاريخ 7 و2ل22 
2020 جحت رقم 6ا7385  التست2ل 
للدار  التجاري  بالستل  التعدولي 
جحت   2020 و2ل22   7 بتاريخ  الب2ضاء 

رقم ا1282.
لإلوداع

408 P

PATHE RABAT
شركة مساهمة مبسطة

الرأسمال : 000.ا1ا درهم
املقر االجتماعي : إقامة صباح، 

عمارة ام2لش2ل رقم 5، جر 7 س2م، 
الرباط

املحرر  العرفي  العقد  بم2جب 
بتاريخ 25 ن2فمبر 2019، جم جأسيس 
الشاملة  مبسطة  مساهمة  شركة 

للخصائص التال2ة :
.PATHE RABAT : اسم الشركة

الرأسمال : 000.ا1ا درهم.
صباح،  إقامة   : االجتماعي  املقر 
7 س2م،  5، جر  عمارة ام2لش2ل رقم 

الرباط.
الشركة  غرض   : الشركة  غرض 
في كل البلدان  خص2ص باملغرب ه2 

كالتالي :
املتمعات  إنشاء  استغالل 
ججارية أنشطة   السينمائ2ة  أي 
أ  فن2ة أ  غيرها من األنشطة التي   
قد جك2ن مرجبطة باستغالل الغرف 

السينمائ2ة.
نشاط ب2ع ا حل2يات  املشر بات.
ال2سائل،  بكل  الشركة  مشاركة 
أي  في  أ  غير مباشر،  بشكل مباشر 
صلة  اات  جك2ن  قد  التي  عمل2ة 
س2ما  االجتماعي،  ال  بغرضها 
جدودة  شركات  إنشاء  خالل   من 
اكتتاب أ   رعاوة  أ   مساهمة   أ  
ا  االندماج أ  املصاهرة أ  إنشاء،   
اقتناء، جأجير، كراء من أجل التس2ير

أخذ أ  مؤسسة،  ججاري  أي أصل    
أي  ب2ع  أ   استغالل  أ   اقتناء  أ    
 س2لة ا  براءة اختراع املتعلقة بهذه 

األنشطة.
املعامالت  جم2ع  عام،   بشكل 
املال2ة،  التجارية،  الصناع2ة، 
املدن2ة، أ  على املنق2الت أ  العقارية 
املرجبطة بشكل مباشر أ  غير مباشر 
بغرض الشركة املذك2ر أعاله أ  أي 

غرض آخر مماثل ا  اي صلة.
املدة : 99 سنة.

: الس2د ا رل2ان فرانس2ا  الرئيس 
من  ب2سك،  ال2يس22س  ميش2ل 
 - بس2كلين   1979 ن2فمبر   6 م2ال2د 
فرنسا، ا  ا تنس2ة الفرنس2ة  حامل 

.CF8186012 ت2از السفر رقم 
الستل  في  الشركة  تست2ل  جم 
الرقم  جحت  للرباط  التجاري 

275اا1.
لإلوداع  النشر

409 P

BWRT
ش.ا.م.م

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
رأسمال اجتماعي 10.000 درهم
املقر االجتماعي 20 زنقة أكلمان 
س2دي علي شقة رقم 2 أكدال 

الرباط
الستل التجاري رقم 0313ا1

تعدوالت قان2ن2ة
غير  عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
جقرر   2020 و2ن22   22 العادي بتاريخ 

ما ولي :
ما  جف2يت  العام  ا تمع  قرر   -  1
من  اجتماع2ة  حصة   50 مجم2عه 
الس2د  من  BWRT  جح2يلها  شركة 
حك2م بن مل2ح الطايع لفائدة الس2د 

حسن ال2س2ة.
القان2ني  الشكل  تعدول   -  2
مسؤ ل2ة  اات  شركة  من  للشركة 
مسؤ ل2ة  اات  شركة  إلى  محد دة 

محد دة بشريك  ح2د.
بن  حك2م  الس2د  استقالة   -  3
مل2ح طايع من مهامه كمسير للشركة.
ججدود  جمدود مدة التس2ير   - ا 

ال2س2ة كمسير  ح2د  للس2د حسن 
للشركة.

5 - تعدول للفصل 2   6   7   3ا 
من القان2ن األسا�سي للشركة.

بكتابة  جم  القان2ني  اإلوداع   -  6
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
في 7 و2ل22 2020 جحت رقم ا10529.
409P مكرر

FRANCHI PLUS
جأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2020 وناور   16 و2م  الدار الب2ضاء 
جم اإلعالن عن جأسيس شركة اات 

امل2اصفات التال2ة :
 FRANCHI PLUS  : التسم2ة   -  1

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة.
: ه2 مخبزة  الهدف االجتماعي   -  2
املطعمة  التم2ين  قاعة   حل2يات 
الشاي  بصفة عامة كل ما له عالقة 
مباشرة  غير مباشرة بهدف الشركة 

 يساهم في جنم2تها.
3 - املقر االجتماعي : حدد في الدار 
 3011 النقطة الك2ل2متروة  الب2ضاء، 

الطريق الرئيس2ة ب2سك2رة.
ا - الشركاء : كل من الس2د خالد 
ا  البطاقة ال2طن2ة رقم  الصالحي، 

BE827862 ؛
ا   الصالحي،  حسن  الس2د 

البطاقة ال2طن2ة رقم BE508174 ؛
ا   الصالحي،  هللا  عبد  الس2د 

.BE733816 البطاقة ال2طن2ة رقم
حدد   : االجتماعي  الرأسمال   -  5
إلى  مقسم  درهم   50.000 مبلغ  في 
لل2احدة  درهم   100 حصة ب   500

مقسمة على النح2 التالي :
عدد  الصالحي  هللا  عبد  الس2د 

300 حصة اجتماع2ة ؛
 100 الس2د خالد الصالحي عدد 

حصة اجتماع2ة ؛
 100 الس2د حسن الصالحي عدد 

حصة اجتماع2ة ؛
املتم2ع 500 حصة اجتماع2ة.

6 - املدة القان2ن2ة : الشركة محدد 
في 99 سنة من جاريخ التأسيس.
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من  كل  تع2ين  جم   : التس2ير   -  7
الصالحي  الس2د  هللا  عبد  الس2د 
حسن الصالحي  الس2د خالد الصالحي 

كمسيرون للشركة ملدة غير محد دة.
8 - األرباح : ج2زع األرباح الصاف2ة 
بعد  حسب حصصهم  الشركاء  على 
لتكريس  املخصصة  املبالغ  خصم 
االحت2اطات املنص2ص عليها قان2ن2ا.

جم بكتابة   : اإلوداع القان2ني   -  9
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 730836 رقم  جحت  الب2ضاء  بالدار 
جحت  التجاري  بالستل   التست2ل 
رقم 56797ا في جاريخ ا1 فبراور 2020.
410 P

BW2H
ش.ا.م.م

الرأسمال االجتماعي : 80.000 درهم
املقر االجتماعي : 13 زنقة أحمد 

املتاطي، إقامة النخ2ل ط1 رقم 8 
حي املعاريف، الدار الب2ضاء

الستل التجاري رقم 2905اا
تعدوالت قان2ن2ة

الغير  العام  ا تمع  بمقت�سى 
الب2ضاء  بالدار  العادي  املنعقد 

بتاريخ 22 و2ن22 2020 جقرر ما ولي :
00ا  مجم2عه  ما  جف2يت   -  1
 BW2H حصة اجتماع2ة من شركة 
مل2ح  بن  حك2م  الس2د  ملك2ة  في 
الطايع لفائدة الس2د حسن ال2س2ة.

القان2ني  الشكل  تعدول   -  2
مسؤ ل2ة  اات  شركة  من  للشركة 
مسؤ ل2ة  اات  شركة  إلى  محد دة 

محد دة بشريك  ح2د.
بن  حك2م  الس2د  استقالة   -  3
مل2ح طايع من مهامه كمسير للشركة.
ججدود  جمدود مدة التس2ير   - ا 
ال2س2ة كمسير  ح2د  للس2د حسن 

للشركة.
 (43/7/6/2( تعدول للفصل   -  5

من القان2ن األسا�سي للشركة.
بكتابة  جم  القان2ني  اإلوداع   -  6
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
الب2ضاء في ا2 و2ن22 2020 جحت رقم 

.736968
411 P

STE GHOSNE TEC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

مقرها االجتماعي : ججزئة الز بير 
3171 الطابق 1 شقة رقم ا حي 

االلفة الدارالب2ضاء
رأسمالها : 10.000 درهم
االحالل املسبق للشركة

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
بالدارالب2ضاء  املنعقد  العادي  الغير 
قرر الشريك   2012 وناور   28 بتاريخ 
 STE GHOSNE TEC ال2ح2د للشركة

ما ولي :
للشركة  املسبق  االحالل 

 التصف2ة النهائ2ة.
سع2د  الس2د  املصفي  تع2ين 

غصن.
املقر  ه2  التصف2ة  مقر  تع2ين 

االجتماعي للشركة.
بكتابة  جم  القان2ني  االوداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
فبراور  فاجح  بتاريخ  بالدارالب2ضاء 

2012، مد ن جحت رقم 92139ا.
412 P

STE BWC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأسمالها : 10.000 درهم
مقرها االجتماعي : 13 زنقة احمد 
املتاطي اقامة النخ2ل ط 1 رقم 8 

حي املعاريف  الدارالب2ضاء
تعدوالت قان2ن2ة

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
بالدارالب2ضاء  املنعقد  العادي  الغير 
بتاريخ 22 و2ن22 2020 بالدارالب2ضاء 

جقرر ما ولي :
ما  جف2يت  العام  ا تمع  قرر 
من  اجتماع2ة  حصة   50 مجم2عه 
الس2د  من  bwc جح2يلها  شركة 
حك2م بن مل2ح الطايع لفائدة الس2د 

حسن ال2س2ة.
للشركة  القان2ني  الشكل  تعدول 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة  من 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة  الى 

بشريك  ح2د.

مل2ح  بن  حك2م  الس2د  استقالة 
طايع من مهامه كمسير للشركة.

التس2ير  مدة  ججدود  جمدود 
ال2س2ة كمسير  ح2د  للس2د حسن 

للشركة.
من  7  3ا   ،6  ،2 تعدول للفصل 

القان2ن االسا�سي للشركة.
بكتابة  جم  القان2ني  االوداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
و2ن22  ا2  بتاريخ  بالدارالب2ضاء 

2012، جحت رقم 736967..
413 P

االئتمان2ة باس22ن 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

بشريك  ح2د
الهاجف : 05.22.73.39.39

STE IMPRIFILE SEVICES
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : أمل 3 زنقة 
20 رقم 13 س2دي البرن2�سي 

الدارالب2ضاء
استقالة  تع2ين مسير جدود

 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ن2نبر 2015 جم قب2ل استقالة الس2د 
 خل2في نج2ب من منصب مسير  ح2د 
لشركة امبرفال سرفيس  جم تع2ين 
الس2دة ل2مان جل2لة كمسيرة جدودة 
  ح2دة لشركة امبرفال سرفيس مع 
االبقاء على أن الس2د  خل2في نج2ب 
حصص  ال2ح2د  تم2ع  املالك  ه2 

شركة امبرفال سرفيس.
 2 بتاريخ  القان2ني  االوداع  جم 
ديسمبر 2015 لدى املحكمة التجارية 

بالدارالب2ضاء، جحت رقم 589992.
414 P

 STE  CERVECERIA
SARL

جف2يت 70 حصة
استقالة مسيرون

تع2ين املسير ال2ح2د
املصادقة على الق2انين ا تدودة

حصة  جف2يت  عقد  بمقت�سى 
ف2ت   ،2020 و2ن22   23 في  مؤرخ 
العلي  عمر  بنث2ة،  سه2م  السادة 
 حمد رم2س احس2ف 70 حصة من 

راسمالها    ،CORTE FOOD شركة 
الس2د حمزة  لفائدة  درهم   10.000
االستثنائي  با تمع  جقرر  ب2خدة 
: ولي  ما   2020 و2ن22   22 بتاريخ 
املصادقة على جف2يت 70 حصة.

بنث2ة  سه2م  الس2دان  استقالة، 
 عمر العلي.

تع2ين املسير ال2ح2د الس2د حمزة 
ب2خدة.

املسؤ ل2ة  اات  الشركة  جح2يل 
مسؤ ل2ة  اات  شركة  الى  املحد دة 

محد دة بشريك  ح2د.
ا تدودة  الق2انين  على  مصادقة 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  لشركة 

بشريك  ح2د.
بكتابة  القان2ني  االوداع  جم   
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2020 و2ل22   3 في  بالدارالب2ضاء 

جحت رقم 738229.
ب2ان مختصر

االدارة

415 P

 STE  CORTE FOOD
SARL

جف2يت 70 حصة
استقالة مسيرون

تع2ين املسير ال2ح2د
املصادقة على الق2انين ا تدودة

حصة  جف2يت  عقد  بمقت�سى 
ف2ت   ،2020 و2ن22   22 في  مؤرخ 
السادة سه2م بنث2ة، عمر العلي  حمد 
رم2س احس2ف 70 حصة من شركة 
 10.000 CORTE FOOD، راسمالها  
ب2خدة  حمزة  الس2د  لفائدة  درهم 
 22 بتاريخ  االستثنائي  با تمع  جقرر 

و2ن22 2020 ما ولي :
املصادقة على جف2يت 70 حصة.

بنث2ة  سه2م  الس2دان  استقالة، 
 عمر العلي.

تع2ين املسير ال2ح2د الس2د حمزة 
ب2خدة.

املسؤ ل2ة  اات  الشركة  جح2يل 
مسؤ ل2ة  اات  شركة  الى  املحد دة 

محد دة بشريك  ح2د.
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ا تدودة  الق2انين  على  مصادقة 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  لشركة 

بشريك  ح2د.
بكتابة  القان2ني  االوداع  جم   
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2020 و2ل22   3 في  بالدارالب2ضاء 

جحت رقم 738230.
ب2ان مختصر

االدارة

416 P

STE WASMA FOOD
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 26 شارع مرس 
السلطان الطابق اال ل ال رقم 3 

الدارالب2ضاء
الستل التجاري رقم : 0755اا

جف2يت حصص
جحدوث القان2ناالسا�سي للشركة

الغير  العام  ا تمع  بمقت�سى 
جقرر   2020 و2ن22   12 العادي بتاريخ 

ما ولي :
املصادقة على جف2يت ا حصص.

القان2ن  من  السابع  البند  تغ2ير 
االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان2ني  االوداع  جم 
و2ل22   6 في  بالدارالب2ضاء  التجارية 

2020، جحت رقم 738355.
ب2ان مختصر

417 P

EURODEFIS
EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 05.22.48.47.24
EMAIL : www.EURODEFITS.com

STE CITYGC
.S.A

شركة مجه2لة االسم
ستل ججاري رقم : 55059ا

جاسيس شركة
 13 بتاريخ  عرفي  عقد  بم2جب  
الشركة،  انشاء  جم   ،2019 ن2نبر 

 كانت خصائصها كما ولي :
. STE CITYGC : االسم

: شركة مجه2لة  الشكل القان2ني 
االسم مع مجلس االدارة ؛

جم2ع   : االجتماعي  الهدف 
بشكل  جتعلق  قد  التي  العمل2ات 
مباشر أ  غير مباشر بالدراسة  البناء.
ا خدمة،  التشغ2ل،  التصن2ع، 
التسل2م، التط2ير  البحث في مجاالت 
التصم2م  الهندسة  الهندسة 
املدن2ة  الصناع2ة  املباني  اله2اكل ؛
التر يج العقاري، مركز االجصال، 

استيراد  جصدور.
جاجير،  انجاز،  شراء،  إنشاء، 

جرك2ب، تشغ2ل الكل.
املؤسسات  الشركات   رش 
من  أكثر  أ   ب2احد  املتعلقة  العمل 

االنشطة املحددة ؛
جم2ع االنشطة املتعلقة بالتجارة 

االلكتر ن2ة  االنترنيت.
تس2يق البرامج  /أ  م2اقع ال2يب.

املدة : 99 سنة.
 ANGLE   RUE MOLIERE : املقر

.BD D ANFA CASABLANCA
راسمال : 300.000 درهم.

أعضاء مجلس االدارة :
 ،CHRISTOPHE PETIT الس2د   
في   1984/02/24 في  فرن�سي  لد 
 BIS EMILE  9 LESQUIN  مقره في 
LEGRELLE 62000 ARRAS، فرنسا 

.AL1028411 حامل ج2از سفر رقم
ا تنس2ة  املزيب،  سمير  الس2د   
الفرنس2ة، من م2ال2د 1989/06/11 
في  ،  مقره  اوجين  سان  م2نت  في 
 59250 هيس2ل  ست2فان  شارع   31
هال2ين فرنسا، حامل ج2از سفر رقم 

.AR799517ا
ريد ن،  باجريك  ج2لين  الس2د 
 1984/06/08 م2ال2د  من  فرن�سي، 
 6/12 في  مق2م  ل2نس،  في 
 BOULEVARD DES ALLIES 07711
صاحب  بلت2كا،   DOTTUGNIES

.CZ326211 ج2از السفر رقم
شركة   : ا حسابات  مدقق 
ممثلة   EURODEFI AUDIT SARL
بمسيرها الس2د برادة الس2ني  ديع. 

طريق  عن  القان2ني  االوداع  وتم 
في  لالستثمار  ا ته2ي  املكتب 

الدارالب2ضاء.
418 P

EURODEFIS
EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 05.22.48.47.24
EMAIL : www.EURODEFITS.com

STE BELHAJ INVEST
SARL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
ستل ججاري رقم : 25117

زيادة رأسمال
االستثنائ2ة  القرارت  بم2جب  
و2ن22   23 بتاريخ  ال2ح2د  لشريك 
 BELHAJ شركة  قررت   2020
INVEST ، املستلة بالستل التجاري 

جحت رقم 251117.
من  ل2صبح  راسمال  زيادة 
 6.500.000 الى  درهم   3.500.000
جتم زيادة رأسمال عن طريق  درهم، 

املساهمة الع2ن2ة.
من النظام   9  8 تعدول املادجين 

االسا�سي بشكل نسبي.
محكمة  في  القان2ني  االوداع  جم 
فاجح  بتاريخ  بالدارالب2ضاء  التجارية 

و2ل22 2020، جحت رقم 737870.
419 P

EURODEFIS
EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 05.22.48.47.24
EMAIL : www.EURODEFITS.com

   STE 
 PRICEATERHOUSECOOPRS

SERVICES
شركة مجه2لة االسم

ستل ججاري رقم : ا73787
االستقالة  التع2ين
من ممثل فرع جدود

عمال بالقرارات التي اجخذها رئيس 
 STE الشركة االم  مدورها التنف2ذي 
 PRICEWATERHOUSECCOOPRS
 ،2020 3 فبراور  بتاريخ   .AUDIT S.A
لفرع  جدود  ممثل  تع2ين  جقرر 
 PRICEATERHOUSECOOPRS
SERVICES بم2جب القان2ن املغربي، 
Mme ANNE CLAIRE FERRIE-

 Mme CAMILLE لتحل محل CROS
.PHELIZON

في محكمة  القان2ني   االوداع  جم 

التجارية بالدارالب2ضاء بتاريخ 7 وناور 

2020، جحت الرقم ا73787.

420 P

EURODEFIS

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 05.22.48.47.24

EMAIL : www.EURODEFITS.com

 STE METASCATOLA

AFRIQUE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

بشريك  ح2د

ستل ججاري رقم : 9889

جح2يل ا حصص االجتماع2ة
استقالة  تع2ين مسيرون جدد

االستثنائ2ة  القرارت  بم2جب  

ال2ح2د  الشريك  اجخذها  التي 

لشركة   2020 فبراور   3 بتاريخ 

 METASCATOLA AFRIQUE SARL

التجاري  الستل  في  املستلة   .AU

جحت رقم 9889، قرر الشركاء ما ولي:

ا حصص  جح2يل  على  امل2افقة 

بين الس2د و2نس سنتي�سي االدري�سي 

 METASCATOLA شركة  لصا ح 

.S.P.A

من   7 للمادة  املقابل  التعدول 

النظام االسا�سي ؛

تغ2ير الشكل القان2ني من شركة 

شركة  الى  محد دة  مسؤ ل2ة  اات 

اات املسؤ ل2ة محد دة اات شريك 

ال2ح2د.

سنتي�سي  و2نس  الس2د  استقالة 

االدري�سي بصفته مسير.

السادة  ا تدد،  املسيرون  تع2ين 

ن2ك2ال مارس2تي،  زاني شندي أحمد 

 الس2د طل2حي أحمد.

املحكمة  في  القان2ني  االوداع  جم 

و2ن22    15 بتاريخ  ببرش2د  االبتدائ2ة 

2020، جحت رقم 287.

421 P
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 STE DARI VIEW

SARL

جاسيس شركة

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

جم  2020بالقن2طرة،  فبراور   21

للشركة  االسا�سي  القان2ن   ضع 

جحمل  التي  اات مسؤ ل2ة محد دة 

ا خصائص التال2ة :

التسم2ة : جحمل الشركة التسم2ة 

.STE DARI VIEW SARL : التال2ة

دراسات  ادارة أعمال،   : امل2ض2ع 

 جط2ير جكن2ل2ج2ا املعل2مات.

 1-2139 ال2فا   : االجتماعي  املقر 

القن2طرة.

في  حدد   : االجتماعي  الراسمال 

الى  مقسم  درهم  00.000ا  ق2مة 

درهم   100 حصة اات ق2مة  000ا 

للحصة مقسم بين الشركاء كالتالي :

1600 حصة  الس2د محمد بحد  

درهم أي ما ق2مته   100 اات ق2مة 

160.000 درهم.

حصة   800 حس2ني  علي  الس2د 

درهم أي ما ق2مته   100 اات ق2مة 

80.000 درهم.

حصة   800 يعال  سع2د  الس2د 

درهم أي ما ق2مته   100 اات ق2مة 

80.000 درهم.

حصة   800 علي  دا دي  الس2د 

درهم أي ما ق2مته   100 اات ق2مة 

80.000 درهم.

محمد  الس2د  عين   : التس2ير 

بحد  ،  الس2د علي حس2ني كمدراء 

للشركة ملدة  غير محددة.

باملحكمة  القان2ني  االوداع  جم 

الستل  جحت  بالقن2طرة  االبتدائ2ة 

التجاري رقم 857ا5.

422 P

STE PHARMACIE LAAZIZ
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
بشريك  ح2د

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة ت 395-ا 

محل رقم 2 الفرد س عين ع2دة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
جم  ضع   2020 مارس   11 بتاريخ 
محد دة  لشركة  االسا�سي  القان2ن 
املسؤ ل2ة بالشريك ال2ح2د خاص2تها 

كالتالي :
 PHARMACIE شركة   : التسم2ة 
LAAZIZ SARL AU ، شركة محد دة 

املسؤ ل2ة بالشريك ال2ح2د.
الهدف : ص2دل2ة.

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
جك2ينها النهائي.

في  محدد   : الشركة  رأسمال 
100.000 درهم.

املسير : من طرف الس2د قاسم ال 
الش2خ العل2ي.

املحكمة  في  القان2ني  االوداع  جم 
االبتدائ2ة بتمارة جحت رقم 130083.
423 P

MIYA HOUSE
شركة محد دة املسؤ ل2ة

 شريك  ح2د
RC 144193

بمقت�سى القان2ن األسا�سي املؤرخ 
بتاريخ فاجح و2ن22 2020 جقرر جأسيس 
 MIYA HOUSE اسم  جحمل  شركة 
محد دة  شريك  مسؤ ل2ة  اات 

 ح2د خاص2تها كالتالي :
اات   MIYA HOUSE  : التسم2ة 

مسؤ ل2ة محد دة  شريك  ح2د.
الشركة جمارس نشاطها   : الهدف 

باملغرب  خارجه.
تس2يق منتجات التجم2ل  مركز 

سبا.
الشركة  مقر   : االجتماعي  املقر 
حدد في العن2ان التالي : رقم 15 شارع 
االبطال شقة رقم ا الرباط، أكدال.

املدة القان2ن2ة : جأسست الشركة 
جاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.
رأسمال   : اإلجتماعي  الرأسمال 
آلف  عشرة  مبلغ  في  حدد  الشركة 
مائة  إلى  قسمت   (10.000( درهم 
لكل  درهم  مائة  من  حصة   (100(
مساهمة  كل2ا  يمثل  دفع  حصة 
من  الشركة  لفائدة  نقدا  أنجزت 
بما  اعكري»  «مل2اء  الس2دة  طرف 

مقداره )10.000) درهم.
بالكامل  ا حصص  هذه  جدفع 

 جخصص كلها للشركة.
الس2د  الشركة  يسر   : التس2ير 
باعلي عزيزة القاطن ب رقم 12، زنقة 
العراق 51ا الطابق 1 شقة 1 حسان 
ا تنس2ة  مغرب2ة  املغرب،   - الرباط 
8ا19  وناور  فاجح  بتاريخ  مزدادة 
للبطاقة  حاملة  املغرب   - بم2دلت 

.M30308 ال2طن2ة رقم
بالستل  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
ا ته2ي  املركز  طريق  عن  بالرباط 
رقم  جحت  بالرباط  لالستثمار 

193اا1.
424 P

KEY-WASTE
SARL

جأسيس شركة
بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
جم  بالقن2طرة،   2020 فبراور  ا 
للشركة  األسا�سي  القان2ن   ضع 
جحمل  التي  اات مسؤ ل2ة محد دة 

ا خصائص التال2ة :
التسم2ة : جحمل الشركة التسم2ة 

KEY-WASTE SARL : التال2ة
املرض2ع : معا تة النفاوات.

البناء.
103 زا ية شارع   : املقر االجتماعي 
املدونة   5 رقم  بر  غاندي  لبنان 

العال2ة القن2طرة.
في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   100.000 ق2مة 
درهم   100 حصة اات ق2مة   1000

للحصة مقسم بين الشركاء كالتالي :

00ا  شريف  مصطفى  الس2د 

درهم اي ما   100 حصة اات ق2مة 

ق2مته 0.000ا درهم ؛

حصة   300 ودور  جير   الس2د 

درهم اي ما ق2مته   100 اات ق2مة 

30.000 درهم ؛

 300 بنم2�سى  مصطفى  الس2د 

اي درهم   100 ق2مة  اات   حصة 

 ما ق2مته 30.000 درهم.

مصطفى  الس2د  عين   : التس2ير 

جير  يدور  الس2د  الس2د  شريف، 

للشركة  كمدراء  بنم2�سى  مصطفى 

ملدة غير محددة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

الضبط  كتابة  لدى  القان2ني 

باملحكمة االبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 

و2م  621ا5   : الستل التجاري رقم 

27 ماي 2020.

425 P

STE LE PONT TECNO
شركة محد دة املسؤ ل2ة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 15، زنقة سب2، 

مركز املعامالت «ال ش2ب»، مكتب 

رقم 2 الطابق ا خامس القن2طرة

جأسيس شركة
بالقن2طرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مستل بالقن2طرة، جم  ضع القان2ن 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة اات امل2اصفات التال2ة :

 STE LE PONT  : التسم2ة 

.TECNO SARL AU

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

15، زنقة سب2،   : املقر اإلجتماعي 

مكتب  ش2ب»،  «ال  املعامالت  مركز 

رقم 2 الطابق ا خامس - القن2طرة.

في  املقا لة   : الشركة  م2ض2ع 

األشغال املخالفة أ  البناء ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة   يصفة 

بنشاط الشركة.



عدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020)الجريدة الرسمية   7838

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  دراهم لل2احدة،   100 بق2مة 
على  مكتتبة،  م2زعة  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
الس2د عزيز عبدال ي 500 حصة
الس2د سمير األعرج 500 حصة.

املدة : 99 سنة.
إلى الس2د عزيز  أسند   : التس2ير 
عبدال ي، ا تنس2ة مغرب2ة، ا حامل 
 ،G198527 رقم  ال2طن2ة  للبطاقة 
ا تنس2ة  األعرج،  سمير   الس2د 
ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل  مغرب2ة، 

.GMرقم 6979ا
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالستل  التق22د  جم 
باملحكمة اإلبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 
رقم 997ا5 بتاريخ فاجح و2ل22 2020.
426 P

STE PRESTATION AFFAIRES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

بشريك  ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 65، الزنقة 96، 
حي الشباب القن2طرة

بالقن2طرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مستل بالقن2طرة، جم  ضع القان2ن 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
اات  بشريك  ح2د  املحد دة 

امل2اصفات التال2ة :
 STE PRESTATION  : التسم2ة 

.AFFAIRES SARL AU
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د.
الزنقة   ،65 رقم   : املقر اإلحتماعي 

96، حي الشباب - القن2طرة.
في  اإلستشارة   : الشركة  م2ض2ع 

التس2ير.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  دراهم لل2احدة،   100 بق2مة 
على  مكتتبة،  م2زعة  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1000 املس22ي  جمال  الس2د 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى الس2د جمال   : التس2ير 

ا حامل  ا تنس2ة مغرب2ة،  املس22ي، 

.G5للبطاقة ال2طن2ة رقم 1575ا

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.
التجاري   بالستل  التق22د  جم 

باملحكمة اإلبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 
رقم 961ا5 بتاريخ 29 و2ن22 2020.

427 P

NICE VIEW
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

بشريك  ح2د
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : متجر رقم 5، زا ية 
زنقة داماس  عمر  بن العاص 

القن2طرة

جأسيس شركة
بالقن2طرة،  عرفي  عقد  بمقت�سى 

لشركة  األسا�سي  القان2ن  جم  ضع 

بشريك  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 

 ح2د اات امل2اصفات التال2ة :

 NICE VIEW SARL  : التسم2ة 

.AU

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د.

 ،5 رقم  متجر   : االجتماعي  املقر 
زا ية زنقة داماس  عمر  بن العاص 

القن2طرة.

النظارات   : الشركة  م2ض2ع 

البصرية بالتقس2ط.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في مبلغ 10.000 درهم مقسم 

إلى 100 حصة اجتماع2ة بق2مة 100 

بكاملها،  محررة  لل2احدة،  درهم 

مكتتبة  م2زعة على الشركاء كالتالي :

 1000 غ2تة  سكدالي  الس2دة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

الس2دة  إلى  أسند   : التس2ير 

سكدالي غ2تة.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر.

التجاري  بالستل  التق22د  جم 
باملحكمة اإلبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 
رقم 953ا5، بتاريخ 29 و2ن22 2020 .
428 P

AKLIMCOS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رأسمالها : 100.000 درهم
 ،B2 املقر اإلجتماعي : 7ا3، بل2ك

املغرب العربي القن2طرة
تعدوالت قان2ن2ة

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العادي بتاريخ 17 و2ل22 2019، 
اات  شركة   AKLIMCOS لشركة 

مسؤ ل2ة محد دة، جقرر ما ولي :
املصادقة على جف2يت 500 حصة 
ف2زي  الس2د  ملك  في  اجتماع2ة 

عادل، لفائدة الس2د محمد نب2ل ؛
7 من القان2ن     6 تغ2ير الفص2ل 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
رقم  جحت  بالقن2طرة،  اإلبتدائ2ة 

887ا7، بتاريخ 23 و2ن22 2020.
429 P

STAT MAR 
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

بشريك  ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجماعي : حي الن2ر، الزنقة 
105 رقم 0ا12، متجر رقم 1 

القن2طرة
جأسيس شركة

بالقن2طرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مستل بالقن2طرة، جم  ضع القان2ن 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
اات  بشريك  ح2د  املحد دة 

امل2اصفات التال2ة :
.STAT MAR SARL AU : التسم2ة
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د.
الن2ر،  حي   : اإلجتماعي  املقر 
الزنقة 105 رقم 0ا12، متجر رقم 1 

القن2طرة.

في  املقا لة   : الشركة  م2ض2ع 
مجارة ا خشب ؛

جاجر مست2رد ا خشب ؛
أة  املختلفة  األشغال  في  املقا لة 

البناء ؛
املقا لة في نقل البضائع ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة   بصفة 
بنشاط الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  دراهم لل2احدة،   100 بق2مة 
بكاملها، مكتتبة،  مزعة على الشركاء 

كالتالي :
 1000 إوك2ر  كريبين2ف  الس2د 

حصة.
املدة : 99 سنة.

الس2د  إلى  أسند   : التس2ير 
ا تنس2ة،  ر �سي  إوك2ر،  كريبين2ف 
رقم  السفر  ا حامل  ت2از 

.65N°334784
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.
التجاري   بالستل  التق22د  جم 
باملحكمة اإلبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 

رقم 55057 بتاريخ 6 و2ل22 2020.
430 P

FOODEXIA
SARL

شركة محد دة املسؤ ل2ة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : بالقن2طرة، متجر 
رقم 2 زا ية زنقة منص2ر الذهبي 
 جمال الدون األفغاني، عمارة 

ميرامار القن2طرة
جأسيس شركة

جقرر في محضر اجتماع ا تمع2ة 
بتاريخ  املنعقدة  العادوة  غير  العامة 

9 وناور 2020، ما ولي :
جم2ع  جح2يل  على  امل2افقة 
األسهم، أي ألف )1000) سهم بق2مة 
رمي�سي  للس2د  منها  لكل  درهم   100
سهم)  الس2د   660( أمين  أحمد 
لصا ح  سهم)  )30ا  أسامة  العزيز 

الس2د املهدي شاكر.
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أحمد  رمي�سي  الس2د  استقالة 

من  أسامة  العزيز  أمين  الس2د 

للشركة،  يتم  كمسيرون  منصبيهما 

امة  نهائي  إبراء  جصريف  منحهما 

املسيرون ؛

تع2ين الس2د املهدي شاكر مسيرا 

لشركة لفترة غير محد دة ؛

إلى   SARL جح2يل الشكل القان2ني

SARL AU ؛

تعدول الحق للنظام األسا�سي.
التجاري  بالستل  التق22د  جم 

 25 للمحكمة االبتدائ2ة القن2طرة في 

و2ن22 2020، جحت رقم 26ا1.

431 P

SOMIROC
شركة محد دة املسؤ ل2ة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 115 زا ية 

شارع ادريس األكبر  م2الي عبد 

الرحمان اقامة يسمبن محل رقم 88 

القن2طرة

جأسيس شركة
أ ال : بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 3 
أبريل 2020، ستل بالقن2طرة  حرر 

محد دة  لشركة  األسا�سي  القان2ن 

املسؤ ل2ة نحمل امل2اصفات التال2ة :

.SOMIROC SARL : التسم2ة

الهدف : هدف الشركة :

مقا لة في أشغال ا تبص ؛

املختلفة  األشغال  في  مقا ل 

 البناء ؛

منعش عقاري.
املقر االجتماعي : 115، زا ية شارع 

الرحمان  ادريس األكبر  م2الي عبد 

اقمة يسمبن محل رقم 88 القن2طرة.

املدة : 99 سنة.
رأس  حدد   : االجتماعي  رأسمال 

درهم م2زع   100.000 املال في مبلغ 

درهم   100 حصة بق2مة   1000 على 

للحصة ال2احدة م2زعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :

 500 الس2د ب2رح2لة عبد العالي 

حصة ؛

 500 إبراه2م  ب2رح2لة  الس2د 
حصة.

املتم2ع : 1000 حصة.
املسير  قبل  من  جدار   : اإلدارة 

ال2ح2د :
الس2د ب2رح2لة عبد العالي.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر.

إلنشاء   5% جقتطع   : ا حصص 
القان2ني  يخصص  االحت2اطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
بالستل  الشركة  تست2ل  جم 
و2ل22   2 بتاريخ  بالقن2طرة  التجاري 

2020، جحت رقم 55011.
432 P

LA SOCIETE KENI-GHARB
SARL AU

 MARCHAND
 D›ACCESSOIORES OU DE
 PIECES DETACHEES POUR

 VOITURES AUTOMOBILES ET
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

DIVERS NEGOCIANT
ان ا تمع العام االستئنائي املنعقد 
 LA لشركة    2019 أبريل   23 بتاريخ 
 SOCIETE KENI-GHARB SARL
AU شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة  
مقرها  درهم،   100.000 رأسمالها 
االجتماعي ججزئة اسماعل2ة رقم 711 

- القن2طرة قرر ا ما ولي :
اجتماع2ة  حصة   1000 جح2يل 
من الس2د ب2راس ابراه2م الى الس2د 

واف2د مصطفى ؛
رأسمال  حصص  ج2زيع  ججدود 

الشركة : 
واف2د مصطفى 1000 حصة.

ابراه2م  ب2راس  الس2د   اقالة 
رقم  ال2طن2ة  البطاقة  ا حامل 
602اJE12 من مهامه كمسير للشركة 
 تع2ين الس2د واف2د مصطفى املسير 

ال2ح2د.
كتابة  لدى  جم   : القان2ني  اوداع 
االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 
 2019 و2ن22   25 بتاريخ  بالقن2طرة 

جحت رقم 68235.
433 P

ROSA ALBA TRANS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

بشريك  ح2د
املقر االجتماعي : 23 شارع أن2ال 
إقامة فل2ري 11 مكتب رقم ا 

م2م2زة - القن2طرة
املغرب

جأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
ا2 و2ن22 2020  مصحح اإلمضاءات 
بمصا ح جصح2ح اإلمضاءات ملدونة 
القن2طرة جم إعداد القان2ن األسا�سي 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  لشركة 

بشريك  ح2د بامل2اصفات التال2ة :
 ROSA ALBA  : الشركة  تسم2ة 

TRANS
شركة   : الشكل القان2ني للشركة 
بشريك  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 

 ح2د.
املقر االجتماعي للشركة : 23 شارع 
أن2ال إقامة فل2ري 11 مكتب رقم ا 

م2م2زة - القن2طرة املغرب.
من  الغرض   : االجتماعي  الهدف 
الشركة في املغرب أ  خارجه، بشكل 
 مباشر أ  غير مباشر، س2اء لنفسها

 أ  لغيرها أ  مساهمة في :
مقا ل في نقل املستخدمين ؛

مقا ل في نقل البضائع.
العمل2ات  جم2ع  عام،   بشكل 
الصناع2ة،  املال2ة،  التجارية، 
ا حرف2ة،  ا خدماج2ة،  العقارية، 
جم2عها  حساب الشركة،  املرجبطة 
بالهدف  مباشر  غير  أ   نباشر  بشكل 

االجتماعي لتط2ير الشركة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ جاريخ التأسيس.
رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 
جاريخ  منذ  سنة   99 في  الشركة 

التأسيس.
رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 
الشركة في 100.000 درهم مقسمة 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة ال2احدة م2زعة كالتالي :
الس2د ا تاهدي كريم 100.000 

درهم 1000 حصة اجتماع2ة ؛

 : ال2ح2د  الشريك   : الرأسمال 
الس2د ا تاهدي كريم.

 100.000 مجم2عه  ما  ومتلك 
حصة   1000 يعادل  ما  درهم 

اجتماع2ة.
: الشركة يسيرها الس2د  التس2ير 

كريم  الك ملدة غير محددة.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
االبتدائ2ة  باملحكمة  القان2ني 
ملدونة  التجاري  الستل  بمصلحة 
القن2طرة بتاريخ 7 و2ل22 2020 جحت 

رقم 55107.
لإلوداع  الب2ان

434 P

OUBRID CAR
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

بشريك  ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم

املق االجتماعي : مكتب رقم 2، زا ية 
زنقة سعد زغل2ل  م2الي سل2مان 

إقامة ريان 12 القن2طرة
الستل التجاري رقم 53883 

القن2طرة
جف2يت حصص اجتماع2ة

 تع2ين مسير جدود
العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
 OUBRID لشركة  العادي،  الغير 
CAR شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

بشريك  ح2د، جقرر ما ولي :
مجم2ع  جف2يت  على  املصادقة 
حصة   1000 أي  ا حصص، 
100 درهم للحصة  اجتماع2ة بق2مة 
مصطفى  اسمين،  الس2د  ملك  في 
لفائدة الس2د محمد امرزن، ا حامل 
 G155596 رقم  ال2طن2ة  للبطاقة 

 الذي أصبح شريك  ح2د.
مصطفى  الس2د  استقالة  قب2ل 
شركة  تس2ير  مهام  من   اسمين 
OUBRID CAR - SARL AU،  تع2ين 
مسير  ح2د  امرزن  محمد  الس2د 

للشركة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالقن2طرة، بتاريخ 7 و2ل22 

2020 جحت رقم 75211.
435 P
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ANKATEL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : الزنقة 15، رقم 9، 

حي القن2طرة

جف2يت حصص اجتماع2ة
 تع2ين مسير جدود

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 

 ANKATEL لشركة  العادي،  الغير 

مسؤ ل2ة  اات  شركة   SARL

محد دة، جقيي ما ولي :

مجم2ع  جف2يت  على  املصادقة 

ا حصص، أي 500 حصة اجتماع2ة 

ملك  في  للحصة  درهم   100 بق2مة 

لفائدة الس2د  أن2ار،  الس2د ا ح2مر 

أو2ب قج ؛

مجم2ع  جف2يت  على  املصادقة 

ا حصص، أي 500 حصة اجتماع2ة 

ملك  في  للحصة  درهم   100 بق2مة 

لفائدة  كريم،  با حسن  ا   الس2د 

الس2د خالد قج ؛

ا ح2مر  الس2د  استقالة  قب2ل 

مهام  من  كريم  با حسن  أن2ار،  ا  

 ANKATEL SARLشركة تس2ير 

 تع2ين الس2د أو2ب قج   خالد قج 

مسيران للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22   6 االبتدائ2ة بالقن2طرة بتاريخ 

2020، جحت رقم ا7519.

436 P

BEHT INVEST شركة
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

بشريك  ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : ل س 357 

أل22انس دارنا مهدوة

القن2طرة

مستل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 و2ن22   11 بتاريخ  بالقن2طرة 

 ضع القان2ن األسا�سي لشركة اات 

بشريك  ح2د  محد دة  مسؤ ل2ة 

لتك2ن خاص2اتها كالتالي :

 BEHT INVEST  : التسم2ة 
ش.م.م.

الهدف : منعش عقاري.
 357 س  ل   : االجتماعي  املقر 

أل22انس دارنا مهدوة القن2طرة.
املدة : 99 سنة ابتداء من جاريخ 

التست2ل النهائي بالستل التجاري.
الشناح  هشام  الس2د   : الشركاء 

كمسير للشركة.
هشام   : الس2د  عين   : التس2ير 

الشناح كمسير للشركة.
قد جم تست2ل الشركة بالستل  
التجاري لدى كتابة ضبط املحكمة 
رقم  جحت  بالقن2طرة  االبتدائ2ة 

.55067
437 P

 SOCIETE LACIGON
TRANSPORT

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 
بشريك  ح2د

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : 1ا، زنقة 61، أفكا، 

 الطابق األ ل، الشقة 
رقم 1 القن2طرة
جأسيس شركة

بالقنطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مستل بالقن2طرة،جم  ضع القان2ن 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
اات  بشريك  ح2د  املحد دة 

امل2اصفات التال2ة :
 SOCIETE LACIGON : التسم2ة 

.TRANSPORT SARL AU
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د.
زنقة  1ا،   : االجتماعي  املقر 
الشقة  األ ل،  الطابق  أفكا،   ،61 

رقم 1 القن2طرة.
املقا لة في نقل   : م2ضع الشركة 
)نقل  الطلب  حسب  األشخاص 

املستخدمين)
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  دراهم لل2احدة،   100 بق2مة 
على  مكتتبة،  م2زعة  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

الس2د أشرف زه2د 1000 حصة.
املدة : 99 سنة.

: أسند إلى الس2د أشرف  التس2ير 
ا حامل  مغرب2ة،  ا تنس2ة  زه2د، 

.Gللبطاقة ال2طن2ة رقم 70518ا
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.
التجاري   بالستل  التق22د  جم 
باملحكمة اإلبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 

رقم 55079 بتاريخ 6 و2ل22 2020.
438 P

 AUTO DIAG
PERFORMANCE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
رأسمالها : 100.000 درهم

الطابق األر�سي، بقعة رقم 6ا، بل2ك  
K ا ح2زية القن2طرة

جأسيس شركة
بالقن2طرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم  ضع القان2ن  نستل بالقن2طرة، 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة اات امل2اصفات التال2ة :
 AUTO DIAG  : التسم2ة 

.PERFORMANCE SARL AU
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
املقر االجتماعي : الطابق األر�سي، 
ا ح2زية   K بل2ك   6ا،  رقم  بقع2 

القن2طرة.
مراقبة   : الشركة  م2ض2ع 

الس2ارات ؛
م2كان2كي مصلح ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة   بصفة 
بنشاط الشركة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 مبلع  في  الشركة 
اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  دراهم لل2احدة،   100 بق2مة 
على  مكتتبة،  م2زعة  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
الس2د سالم سف2ان 700 حصة ؛
الس2د عمر آوت امغار 300 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى الس2د سالم   : التس2ير 

ا حامل  مغرب2ة،  ا تنس2ة  سف2ان، 

 ،G612893 رقم  ال2طن2ة  للبطاقة 

ا تنس2ة  امغار،  آوت  عمر   الس2د 

ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل  مغرب2ة، 

رقم GN189311، بت2ق2ع منفصل.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.

التجاري  بالستل  التق22د  جم 

باملحكمة االبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 

رقم 55119، بتاريخ 8 و2ل22 2020.

439 P

BTM CONSEIL
 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

و2ن22 2020، جم جأسيس شركة اات 

بشريك  احد  محد دة  مسؤ ل2ة 

خصائصها كالتالي :

 BTM CONSEIL : تسم2ة الشركة

محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة 

بشريك  احد.

الغرض الرئي�سي : خبير محاسب، 

القان2ن2ة  املش2رة  مدقق حسابات، 

 ا تبائ2ة  االجتماع2ة.

شارع عبد   202  : املقر إلجتماعي 

امل2من رقم 5 الدار الب2ضاء.

جاريخ  من  جبدأ  سنة   99  : املدة 

تست2لها بالستل التجاري.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم مقسمة   100.000 الشركة في 

درهم   100 بق2مة  حصة    1000 إلى 

للحصة ال2احدة.

التس2ير : يسير الشركة.

الس2د عبد ال2احد قن2ر، ا حامل 

.B105128 للبطاقة ال2طن2ة رقم

الشركة مستلة بالستل التجاري 

باملحكمة  087ا6ا  رقم  جحت 

التجارية الدار الب2ضاء بتاريخ 2 و2ل22 

.2020

بمركز  القان2ني  اإلوداع  جم 

االستثمار ا ته2ي بالدار الب2ضاء.

440 P
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VALEO VISION MAROC
SA

 ILO 70, LOT N°2, ZONE

 FRANCHE D›EXPORTATION DE

TANGER

TANGER - RC : 48913

العام  ا تمع  محضر  بم2جب 

ماي   ا1  الغير العادي املنعقد بتاريخ 

الشركة  املساهم2ن  قرر   ،2020

ما ولي :

العن2ان  إلى  الشركة  مقر  اح2يل 

ا تدود.

 ILO 70, LOT N°2, ZONE

 FRANCHE D›EXPORTATION

 DE TANGER AUTOMOTIVE

 CITY COMMUNE JOUAMAA,

.PROVINCE FAHS - ANJRA

ليشمل  الشركة  غرض  ج2س2ع 

األجهزة  املعدات  جم2ع  أوضا 

الكهربائ2ة  اإللكتر ن2ة،  امللحقات، 

 قطع الغ2ار،  املك2نات  قطع غ2ار 

الس2ارات  صناعة املركبات األخرى.

املحكمة  في  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2019 جحت رقم 225302.

441 P

VALEO VISION MAROC
SA

ILO 186, , ZONE FRANCHE 

D'EXPORTATION DE 

TANGER AUTOMOTIVE CITY 

COMMUNE JOUAMAA, 

PROVINCE FAHS - ANJRA

RC : 48913

بم2جب محضر ا تمع العام الغير 

فبراور    10 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2020، قرر املساهم2ن بشكل خاص 

م2اصلة نشاط الشكة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

التجارية بطنجة في 6 و2ل22 2020.

442  P

STE AKRAMINE CAFE
SARL

مؤرخين  محضرين  بمقت�سى 
2020 فبراور   17 بتاريخ   بتمارة 
بعض  تغ2ير  جم   2020 و2ن22   6 

ق2انين الشركة  حدد ما ولي :
رفع رأسمال الشركة من 100.000 

درهم إلى 500.000 درهم.
ب2ع الس2د واسين ستاني حصصه 
 2500 ب  جقدر  الشركة  التي  من 
إلى  درهم   250.000 بق2مة  حصة 
مش2اط  رش2د  ال2اس  الس2دان 

مطال.
832 حصة من الشركة  التي  ب2ع 
طرف  من  درهم   83.200 ب  جقدر 
الس2دان  إلى  ستاني  جيهان  الس2دة 

ال2اس مش2اط  رش2د مطال.
واسين  استقالة   : املسير  تغ2ير 
طرف  من  الشركة  ستاني  جدار 
مسيريها ا تدد الس2دة جيهان ستاني 
الس2د  أ   مش2اط  ال2اس   الس2د 

رش2د مطال ملدة غير محددة.
بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
بتمارة  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 
رقم  جحت   2020 و2ل22   10 بتاريخ 

7ا35.
443 P

INVEST CO HOLDING
Société à responsabilite limitée

à associé unique
Au Capital de 300.000 Dhs
Siège social : 60, rue d’Alger

Casablanca
R.C n° 86835

استمرار  نشاط الشركة
سبتمبر   9 بتاريخ  استثنائي  بقرار 
2019، قرر الشريك ال2ح2د استمرار 
من  الرقم  على  الشركة،  نشاط 

خسارة ثالثة أرباع الرأسمال.
جم اإلوداع القان2ني لدى مصلحة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
الب2ضاء بتاريخ 22 و2ن22 2020 جحت 

رقم 736502.
بم2جز  اختصار

الشريك ال2ح2د

444 P

STE AL FAJR DISTRIBUTION
SARL

جصف2ة شركة
ا تمع  محضر  بمقت�سى 

و2ن22   10 بتاريخ  االستثنائي  العام 

شركة  الشركاء  قرر ا   ،2020

 STE AL FAJR املسؤ ل2ة  محد دة 
رأسمالها   ،DISTRIBUTION

درهم  مقرها االجتماعي،   100.000

 ،119 قطعة  السالم،  إقامة  فاس، 

على  طريق صفر ،  ججزئة املام2ن2ة، 

الشركة  إبراء  حسابات  جصف2ة 

مأم2ر التصف2ة.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  جحت   2020 و2ل22   7 بتاريخ 

.020/1579

445 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS & ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

 HAZMI TRAVAUX شركة

DIVERS ET NEGOCE
ش.م.م.

رأسمال : 200.000 درهم

املقر االجتماعي : 9ا1، شارع ا حسن 

الثاني، جازة

جأسيس
خــاص  ج2ق2ــع  بم2جــب عقــد اي 

جــم  ضــع   ،2020 مــاي   13 بتاريــخ 

اات  لشــركة  األسا�ســي  القانــ2ن 

: التال2ــة  املميــزات 

 STE HAZMI  : التســم2ة 

 TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE

.S A R L

HDTN : الشعار

الهدف : منعش عقاري.

شــارع  9ا1،   : االجتماعــي  املقــر 

جــازة. الثانــي،  ا حســن 

املــدة : 99 ســنة انطالقــا مــن جاريــخ 

جأسيســها النهائــي.

رأسمالها : 200.000 درهم مقسم 

بق2مة  كل  احدة  حصة   2000 إلى 

نقدا  بأكملها  محررة  درهم   100

لفائدة :

الس2د بن قاسم عبد االاله 1200 

حصة.

00ا  أسماء  ا حزمي  الس2دة 

حصة.

00ا  سف2ان  قاسم  بن  الس2د 

حصة.

اإلدارة : عين الس2د بن قاسم عبد 

االاله مسيرا للشركة.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.

 %5 األرباح  جخصم من   : األرباح 

القان2ني  ي2زع  االحت2اطي  لتك2ين 

احت2اطي  لتك2ين  أ  وخصص  الباقي 

إضافي.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتازة  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 

جحت رقم ا25  بتاريخ 3 و2ل22 2020 

جحت رقم 5379.
بمثابة مقتطف  ب2ان

446 P

 CHEIKH MAEALAININ

CMH
SARL

بمقت�سى ا تمع العام غير العادي 

الشركاء قرر   2020 و2ل22   6  بتاريخ 

ما ولي :

الع2نين  تع2ين الس2د حسن ماء 

رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 

 ،7 قطاع  ب  157اA66  القاطن 
حي   ،9 رقم  التين،  شارع  أي  بل2ك 

الرياض، الرباط.

تغ2ير البند ا1، للقان2ن األسا�سي.

أسئلة مختلفة.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

الرقم  جحت   2020 و2ل22   8 بتاريخ 

اا1053.
مقتطف قصد اإلشهار

447 P
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شركة ميترا سندروليك
ا.م.م

SOCIETE METRA SANIDROLEC
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

SARL
)قان2ن  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أسا�سي محين) بتاريخ 5 و2ن22 2017 
شركة  سندر ل2ك»  «م2ترا  لشركة 
رأسمالها  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 
100.000 درهم، مقرها االجتماعي : حي 
اب2 القاسم زياني شارع اإلمام مالك 

رقم 31 الريصاني.
املكتب  تشك2ل  بعد  قرر  الك 

املتك2ن من السادة :
الس2د عبد العزيز متراب مسير.

الس2د سع2د متراب مساهم.
ما ولي :

ا حصص :
الس2د عبد العزيز متراب 9.500ا 

درهم 95ا حصة.
 50.500 متراب  سع2د  الس2د 

درهم 505 حصة.
الشركة  رأسمال  مجم2ع 

100.000 درهم 1000 حصة.
التس2ير :

املسير ال2ح2د : الس2د عبد العزيز 
متراب.

باملحكمة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
و2ل22   8 االبتدائ2ة بالرش2دوة بتاريخ 

2020 جحت رقم 2020/169.
448 P

عقد التسيير الحر
محرر  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 

م2ثق  اسك2ر،  هشام  األستاا  أمام 
و2ن22   29 بتاريخ  الب2ضاء،  بالدار 
 2020، مستل بالدار الب2ضاء بتاريخ
املراجع جحت   2020 و2ل22   3 
: اإلوداع  ستل   :  التال2ة 
األمر   -  2020/1360-0022696  
 -  2020/17492  : باالستخالص 
التصريح بالدفع : 202065301115، 
شركة  بين  ا حر  التس2ير  عقد  أبرم 
محد دة شركة  ك2نس2ل  عمارة 

رأسمالها  املسؤ ل2ة بشريك  ح2د،   

االجتماعي :  مقرها  درهم،   10.000

زنقة  زا ية  وناور   11 شارع  ا7 

مق2دة  الب2ضاء،  الدار  ال2حدة، 

الب2ضاء  بالدار  التجاري  بالستل 
ممثلتها  شخص  في  71ا29ا،  رقم 

القان2ن2ة الس2دة عمارة ب2شنت2ف، 

لفائدة الس2د عبد الناصر بنزون2ن، 

شارع  ا7  الكائن  التجاري  للمحل 

الدار  ال2حدة،  زنقة  زا ية  وناور   11

 : به  املصرح  النشاط  الب2ضاء، 

خدمات مقهى سناك جحت التسم2ة 

«مي كنا شه22ات».

سن2ات  ثالث  ملدة  العقد  أبرم 

قابة للتجدود بس2مة كرائ2ة قدرها 

األ لى،  للسنة  شهريا  درهم   7.000

الثان2ة  للسنة  شهريا  درهم   7.500

 8.000 درهم شهريا للسنة الثالثة.
للخالصة  الب2ان

اإلدارة

449 P

مكتب محمد ب2زبع

جمارة

OVOCORP 
جأسيس ش.ا.م.م اات الشريك 

ال2ح2د
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جم   ،2020 و2ن22   3 في  بالصخيرات 

جحرير الق2انين األساس2ة لش.ا.م.م 

اات الشريك ال2ح2د مميزاتها كالتالي :

التسم2ة :  OVOCORP ش.ا.م.م 

اات الشريك ال2ح2د.

الهدف : للشركة األهداف التال2ة :

جخزين  ج2زيع الب2ض في  تعبئة، 

حالته الطب2ع2ة.

املقر : الصخيرات، د ار الش2احنة.
درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

من  مسددة  لل2احدة  درهم   100

طرف الس2د محمد لبع22ي.

ملدة  الشركة  تسير   : التس2ير 

الس2د طرف  من  محد دة   غير 

محمد لبع22ي.

: جبتدئ في فاجح  السنة ا حساب2ة 

وناور  جنتهي في 31 ديسمبر.

و2م  من  جبتدئ  سنة   99  : املدة 

جق22د الشركة بالستل التجاري.

الذخيرة  خصم  بعد   : األرباح 

لقرار  جبعا  الباقي  و2زع  القان2ن2ة 

الشريك ال2ح2د.

باملحكمة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

و2ل22   2 بتاريخ  بتمارة  االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 86ا3.

جق22د  جم   : التجاري  الستل 

الستل  مصلحة  لدى  الشركة 

بتمارة  االبتدائ2ة  باملحكمة  التجاري 

و2ل22   2 بتاريخ   130021 جحت رقم 

.2020
من أجل االستخالص  الب2ان

450 P

B.M.B PROFILE

ش.ا.م.م اات شريك  ح2د

رأسمالها : 500.000 درهم

الرفع من رأسمال الشركة
الشريك ال2ح2د للشركة قد قرر 

من  الرفع   ،2020 و2ن22   26 بتاريخ 

رأسمال الشركة من 500.000 درهم 

إلى 2.500.000 درهم  الك بمعادلتها 

ح2زة  في  جارية  مستحقة  بدو2ن 

الشريك ال2ح2د.

السابع  الفصل  تغ2ير  جم   بالتالي 

للشركة األسا�سي  القان2ن   من 

كما ولي :

الفصل 7 :

في  الشركة  رأسمال  حدد 

على  مقسمة  درهم   2.500.000

25.000 حصة من فئة 100 درهم في 

ح2زة الس2د ب2كريت محمد.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   26 بتاريخ  ب2جدة،  التجارية 

2020 جحت رقم 1259.
لإلشارة  التنب2ه

451 P

RKF CARRIERE
ش.ا.م.م

رأسمالها : 10.000 درهم

الرفع من رأسمال الشركة
ا تمع2ة العامة للشركاء املنعقدة 

قد   ،2018 ديسمبر   20 بتاريخ 

الشركة  رأسمال  من  الرفع  قررت 

 5.000.000 إلى  درهم   10.000 من 

بدو2ن جارية  بمعادلتها  درهم  الك 

 مستحقة في ح2زة الشركاء.

السابع  الفصل  تغ2ير  جم   بالتالي 

للشركة األسا�سي  القان2ن   من 

كما ولي :

الفصل 7 :

في  الشركة  رأسمال  حدد 

على  مقسمة  درهم   5.000.000

درهم   100 فئة  حصة من   50.000

للحصة في ح2زة كل من :

 25.000  : احمد  مالكي  الس2د 

حصة.

 25.000  : محمد  مالكي  الس2د 

حصة.

املتم2ع : 50.000 حصة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

أكت2بر   31 بتاريخ  ب2جدة،  التجارية 

2019 جحت رقم 19/389.
لإلشارة  التنب2ه

452 P

Cabinet AL ASSASSE AFFAIRES

 Constitution des Sociétés - Conseils

 Juridique et Fiscaux - Audit et Contrôle de

 Gestion Formation et Renforcement des

capacités

مقهى التازي
عقد تس2ير حر ألصل ججاري

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2020 أعطى الس2د محمد  15 أبريل 

ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل  حط2ط2 
ا حر  التس2ير  حق   D22442 رقم 

الطابق  ب  الكائن  التجاري  لألصل 

من  أر�سي  جحت  األر�سي  الطابق 

الثاني  ا حسن  بشارع  الكائن  املنزل 
ا حاجب   51000 ا حاجب   103 رقم 

 املستل بالستل التجاري باملحكمة
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 التجارية بمكناس جحت رقم 28618 
ا حاملة  حط2ط2  زينب  للس2دة 
 D641708 رقم  ال2طن2ة  للبطاقة 
ملدة 10 سن2ات جبتدئ من فاجح أبريل 
 2030 أبريل  فاجح  في  2020  جنتهي 

مقابل مبلغ شهري 2.500 درهم.
453 P

DREUTEX SARL شركة
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

برأسمال 100.000 درهم
املقر االجتماعي : الحي ا تدود بل2ك 

8 رقم 388 ج2فلت
رقم الستل التجاري : 26831 

با خميسات
عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
جم   2020 وناور   6 بتاريخ  استثنائي 
 DREUTEX لشركة  املبكر  ا حل 
خالد  ا حمر  الس2د  SARL  تع2ين 

مصف2ا للشركة.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 
با خميسات جحت رقم 108 بتاريخ 5 

مارس 2020.
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 ETS ORIDIGLOBE شركة
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
برأسمال 00.000ا درهم

املقر االجتماعي : حي األمل طريق ابن 
صم2م قسارية السالم - ج2فلت
رقم الستل التجاري : 28273

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
جم   2020 و2ن22   11 استثنائي بتاريخ 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تغ2ير 
شارع  ماجد  «عمارة  القدوم  املقر 
املحطة الطرق2ة   - املسيرة ا خضراء 
ج2فلت» نح2 املقر ا تدود «حي األمل 
السالم  قسارية  صم2م  ابن  طريق 

ج2فلت».
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ   311 رقم  جحت  با خميسات 

30 و2ن22 2020.
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INOVCO SARL AU شركة
جأسيس

بتاريخ  اجتماع  محضر  بمقت�سى 
جأسيس شركة  جم   2020 و2ن22   30
اات  محد دة،  مسؤ ل2ة  اات 

امل2اصفات التال2ة :
 INOVCO شركة   : التسم2ة 

.SARL AU
امل2ض2ع : منعش عقاري.

ججزئة النرجس   : املقر االجتماعي 
رقم 5ا2، ج2فلت.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة من ق2مة 100 درهم لل2احدة، 

لفائدة اجعني ب2شرى.
: تسير الشركة من طرف  التس2ير 
الس2دة اجعني ب2شرى ملدة زمن2ة غير 

محددة.
فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور إلى 31 ديسمبر.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بت2فلت 
 2020 و2ل22   9 بتاريخ   85 جحت رقم 

ستل ججاري رقم 385.
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LARA IB DEVELOPPEMENT
SARL

جأسيس شركة محد دة املسؤ ل2ة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد جم   ،2020 مارس   3 بالرباط و2م 
املسؤ ل2ة  محد دة  شركة  جأسيس 

 التي جحمل ا خصائص التال2ة :
 LARA IB  : التسم2ة 

DEVELOPPEMENT. ش.م.م.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
 100 1000 حصة بثمن  مقسم على 
كلها  جكتتب  ال2احدة  للحصة  درهم 

 جحرر كل2ا عند االكتتاب.
زنقة  زا ية   : االجتماعي  املقر 
الرمل  حي  املدارس  الصب2حي  زنقة 

ملريسة، سال.

في  العقارات   : االجتماعي  الهدف 
املتال الطبي، املختبرات، الع2ادات، 

مراكز التشخ2ص، مراكز الراحة.
نشاط  العقاري  أي  التر يج 

متعلق به ؛
ب2ع  استئجار أي مبنى  اكتساب 
لتقس2مها  جط2يرها  األرا�سي  جم2ع 
املتعلقة  املباني   خدمة  بناء 

بالنشاط الطبي.
أ  جأجير أ  إدارة أي عمل  إنشاء 
ججاري أ  جأجير أ  جرك2ب أ  تشغ2ل أي 
مؤسسة أ  نشاط ججاري أ  مصانع 
أخرى  أ   ب2احدة  جتعلق  ا   رش، 
مباشر بشكل  املرجبطة   األنشطة 

 أ  غير مباشر بهدف الشركة.
طريق  عن  الف2ائد  اكتساب 
االرجباط أ   االندماج  أ    املساهمة 
ا   أسهم  أ    / أسهم    شراء  أ    
 سندات ا  سندات  تم2ع الشركات 
أ  الشركات التي لها هدف مماثل أ  

اي صلة.
من  العمل2ات  جم2ع   عم2ما 
كانت صناع2ة  س2اء  أي ن2ع كانت، 
غير  أ   منق2لة  مال2ة،  أ   ججارية  أ  
منق2لة  التي قد جتعلق بشكل مباشر 
أ   الشركة  بعنصر  مباشر  غير  أ  
 جم2ع األش2اء املماثلة أ  اات الصلة

 أ  التكم2ل2ة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
السنة  جتضمن  استثنائي  بشكل 
منذ  املنق�سي  ال2قت  األ لى  املال2ة 
تست2ل الشركة في الستل التجاري 

حتى 31 ديسمبر 2020.
الس2د  الشركة  يسير   : التس2ير 
عدنان غزالي القاطن بالرباط، قطاع 
9 بل2ك ه رقم 9 حي الرياض  ا حامل 
رقم  ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة 

A53563 ملدة غير محد دة.
 : التجاري  الستل  في  االندراج 
التجاري  بالستل  الشركة  ستلت 
بسال جحت رقم 03ا31 و2م 26 و2ن22 

.2020
لإلشارة  النشر

املسير : الس2د عدنان غزالي
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أجيال املناهل

شركة محد دة املسؤ ل2ة

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي طريق سبتة 

القالل2ين بتط2ان

الستل التجاري : 31اا1 بتط2ان

غير  اجتماع  محضر  بم2جب 

عادي بتاريخ 28 فبراور 2020 لشركاء 

شركة أج2ال املناهل شركة محد دة 

درهم   100.000 املسؤ ل2ة رأسمالها 

سبتة  بطريق  االجتماعي  مقرها 

التجاري  ستلها  بتط2ان  القالل2ين 

اجخذت  جط2ان  بابتدائ2ة  31اا1 

القرارات اآلج2ة : 

املصادقة على ب2ع ا حصص   -  1

االجتماع2ة التي جخص كال من الس2د 

س22ر مراد  الس2د أ الد ا حاج أحمد 

 الس2د األسمر مالك، ملؤسسة نردون 

ستلها  رقم  ا خص2�سي  للتعل2م 

بتط2ان،  جبعا   10839 التجاري 

لذلك جم تغ2ير املادة السادسة  املادة 

التأسيس2ة  الق2اعد  من  السابعة 

للشركة لتصبح على النح2 اآلتي :

املقدمات   : السادسة  املادة 

للتعل2م  نردون  مؤسسة   : النقدوة 

ا خص2�سي : 100.000 درهم.

الرأسمال   : السابعة  املادة 

مؤسسة نردون للتعل2م   : االجتماعي 

ا خص2�سي : 1000 حصة اجتماع2ة.

الس2د  تع2ين  على  املصادقة 

بعد  للشركة  مسيرا  محمد  الفح2ل 

جقدوم الس2د س22ر مراد الستقالته.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بتط2ان بتاريخ فاجح و2ل22 

2020 جحت رقم 1119.
عن النسخة  النص

ج2ق2ع املسير

458 P
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PERFECT CHOICES SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

رأسمالها االجتماعي حدد في 

150.000 درهم

املقر االجتماعي : مكناس رقم 3 دو2ر 

ا حاج حم2د ج2اركة

الستل التجاري 39007

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 

ش2يز  بيرف2كت  لشركة  االستثنائي 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

بتاريخ 17 فبراور 2020 قرر ماولي :

للشركة  االجتماعي  املقر  جح2يل 

حال2ت في مكناس رقم 3 دو2ر ا حاج 

االجتماعي  املقر  إلى  ج2اركة  حم2د 

 12 رقم  الشقة  في  املحدد  ا تدود 

ا2 شارع محمد  عمارة االحباس رقم 

ا خامس م.ج مكناس.

من الق2انين  ا  تعدول البند رقم 

األساس2ة للشركة.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

رقم  جحت   2020 مارس   16 بتاريخ 

.1389
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تريفيمار ش.م.م.ش.و.
 LOT N° 304 ZONE

 INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

جأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ق2انين  جم  ضع   2020 و2ن22   26

اات  شركة  لتأسيس  أساس2ة  

بشريك  ح2د  محد دة  مسؤ ل2ة 

اات ا خصائص التال2ة :

.TREFIMAR التسم2ة : جريف2مار

: سحب قضبان  أسالك  الهدف 

ا حدود.

ب2ع م2اد البناء.

جح2يل م2اد البناء.

مسؤ ل2ة  اات  شركة   : الصفة 

محد دة بشريك  ح2د.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 5000 إلى  مقسمة  درهم   500.000
100 درهم  حصة اجتماع2ة من فئة 
نقدا  محررة  كلها  ال2احدة  للحصة 

لفائدة الس2د زدكي طارق.
ا30،  رقم   : االجتماعي  املقر 

املنطقة الصناع2ة مجاط مكناس.
الس2د  الشركة  ودور   : التس2ير 
بما  محد دة  غير  ملدة  طارق  زدكي 

وتضمن إمضاءه ال2ح2د.
في  الشركة  مدة  جحدد   : املدة 
تست2لها  جاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالستل التجاري.
زدكي   : االجتماع2ة  ا حصص 

طارق : 5000 حصة اجتماع2ة.
باملركز  القان2ني  اإلوداع  جم 
بتاريخ  بمكناس  لالستثمار  ا ته2ي 
التجاري  2020  الستل  و2ل22   8

بمكناس جحت رقم 50071.
للخالصة  النشر
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ائتمان2ة إني كا نساي ش.ا.م.م.
جمارة املركز شارع ا حسن الثاني انجل 6 عمارة 

1 شقة رقم 3 الطابق األ ل

شركة هالة بياس ش.ا.م.م.
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة
بمقت�سى أنظمة الشركة امل2قعة 
جم   2020 و2ن22   25 بتاريخ  في جمارة 
مسؤ ل2ة  اات  الشركة  جأسيس 
بشريك  ح2د  التي  محد دة 

خاص2اتها كالتالي :
ب2اس  هالة  شركة   : التسم2ة 

ش.ا.م.م.
الهدف االجتماعي : هدف الشركة 

داخل املغرب أ  خارجه ه2 :
الس2ارات،  لل2ازم  عام  جم2ين 

م2كان2ك عام الس2ارات، الدوباناج.
املال2ة  العمل2ات  جم2ع   عم2ما 
التجاوة الصناع2ة املتعلقة باملنق2ل 
مباشر بشكل  املرجبطة  بالعقار   أ  
االجتماعي  بالهدف  مباشر  غير  أ    

لتط2ير الشركة.
املقر االجتماعي : د ار أ الد سالمة 

ن2يفات عين عت2ق جمارة.

و2م  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تست2ل الشركة في الستل التجاري.
جبث في مبلغ   : رأس مال الشركة 

 100 إلى  مقسمة  درهم   10.000

100 درهم  حصة اجتماع2ة من فئة 

محمد   : كالتالي  مقسمة  لل2احدة 

اكارى 100 حصة اجتماع2ة.
جم تع2ين محمد اكارى   : التس2ير 

مسير  ح2د للشركة  الك ملدة غير 

محد دة.

الت2ق2ع االجتماعي : قبلت الشركة 

اكارى  تم2ع  محمد  املسير  ج2ق2ع 

العق2د التي جتعلق بها.

السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

إلى ا حادي  الثالثين من ديسمبر.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

بتمارة  باملحكمة االبتدائ2ة  القان2ني 
رقم الستل   ،2020 و2ل22   7 بتاريخ 

التجاري : 130057.
للنشر  الب2ان
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ف2دارك2

شركة محد دة املسؤ ل2ة رأسمالها 100.000 

درهم

عض2 به2ئة ا خبراء املحاسبين
زنقة مصطفى املعاني رقم 357، الدار الب2ضاء

KOUTA IMPORT
شركة محد دة املسؤ ل2ة
رأسمالها 3.500.000 درهم

مقر الشركة : شارع ابراه2م الر داني 
رقم 303، الطابق الرابع، الدار 

الب2ضاء

س.ت. الدار الب2ضاء رقم 9ا1623

نقل مقر الشركة
و2ن22   12 في  مؤرخ  قرار  حسب 

شركة  في  الشركاء  قام   ،2020

KOUTA IMPORT بما ولي :

قرار نقل مقر الشركة من طريق 

إقامة فتح الزهر   1075 مدو2نة رقم 

إلى شارع  بالدار الب2ضاء،   12 عمارة 

الطابق   ،303 ابراه2م الر داني رقم 

الرابع الدار الب2ضاء.

من  ا  بالتالي تعدول جحرير البند 

النظام األسا�سي.

جم إنجاز اإلوداع القان2ني بكتابة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
2020 جحت رقم  7 و2ل22  الب2ضاء في 

.738632
عن م2جز  ب2ان

املسير

سعد بنكيران
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DIS MAC
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة بشريك  ح2د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم  قد  بالرباط،   2020 وناور   27
مسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس 
محد دة بشريك  ح2د  التي جحمل 

ا خصائص التال2ة :
.DIS-MAC : تسم2ة الشركة

الشراء،   : االجتماعي  الهدف 
 الب2ع، نافذا أ  بالعم2لة،  التمث2ل، 
جم2ع  عم2ما   اإلوداع،  االججار 
األ ل2ة،  املنت2جات،  امل2اد  امل2اد 
البناء  املصنعة  الس2ما جم2ع م2اد 
املستعملة   امل2اد  األد ات  العدد 
في مقا لة البناء  األشغال العم2م2ة.

 100.000  : الشركة  رأسمال 
إلى  نقدا  مقسم  مكتتب  درهم، 
 100 حصة ا حصة ال2احدة   1000

درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 
اال لى جبتدئ من جاريخ التست2ل إلى 

غاوة 31 ديسمبر 2020.
املقر االجتماعي : 12، زنقة جط2ان 

حسان الرباط.
بدر  الس2د  تع2ين   : التس2ير 
ملدة  للشركة  مسيرا  ح2دا  ج2هري 

غير محد دة.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
القان2ني باملحكمة التجارية بالرباط 
في 9 و2ل22 2020 جحت رقم 105351.
الستل التجاري : جم تست2ل لدى 
املحكمة التجارية بالرباط جحت رقم 
359اا1  الك بتاريخ 9 و2ل22 2020.

خالصة  ب2ان

التس2ير

463 P
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H&F PIECES AUTO
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة
 2 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الق2انين  جقرر  ضع   ،2016 ن2فمبر 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  املؤسسة 

با خصائص  جتميز  محد دة  التي 

التال2ة :

.H&F PIECES AUTO : التسم2ة

امل2ض2ع : للشركة أهدف :

املفا ضة

الب2ضاء  الدار   : االجتماعي  املقر 
زنقة س2م2ة إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5، رقم 22 بامليي.

الرأسمال : وقدر ب 50.000 درهم.

التس2ير : تسير الشركة  لفترة غير 

محد دة من طرف املسيرون.

عماري  الس2د  ف2صل  الس2د 

هشام أوت الدري2ش.

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2016 ن2فمبر  ا2  بتاريخ  الب2ضاء 

الستل   00618928 رقم  جحت 

التجاري رقم 013ا36.
للنسخ  النشر
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FIDUCIAIRE FISTAR

 IMMB, ATLAS B, APPT 7, AVENUE

HOUCINE BEN ALI VN MEKNES

STE MEKDIV
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

اات مساهم  احد

برأسمال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : د ار آوت وحيى سبع 

ع22ن - عين جا جدات

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جم  ضع   2020 و2ل22   8 بمكناس في 

اات  لشركة  األسا�سي  القان2ن 

مساهم  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

 احد  الك على األسس التال2ة :

.STE MEKDIV : التسم2ة

املسؤ ل2ة  اات  شركة   : الشكل 

املحد دة اات مساهم  احد.

الهدف االجتماعي : 

 TRAVAUX DIVERS

 ET CONSTRUCTIONS

.METALLIQUE

العمل2ات  جم2ع  عامة   بصفة 

التجاري،  الصناعي،  الهدف  اات 

املتعلقة  التجهيزي  العقاري،  املالي، 

بصفة مباشرة أ  غير مباشرة بالهدف 

في  تساهم  أن  وحتمل  أ   االجتماعي 

جنم2ة الشركة.

املدة : 99 سنة.

مقر الشركة : د ار آوت وحيى سبع 

ع22ن - عين جا جدات.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 

إلى  مقسم  نقدا  درهم   100.000

 100 كل حصة  ق2مة  حصة   1000

ال2ح2د  الشريك  على  م2زعة  درهم 

شرد د علي.

الشركة  يسير  يدور   : التس2ير 

الس2د شرد د علي،  الك ملدة غير 

محد دة.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور إى 31 ديسمبر.

رئيس  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بمكناس بتاريخ 8 و2ل22 2020  ستل 

ججاري رقم 50079.
مقتطف للنشر

465 P

FIDUCIAIRE FISTAR

 IMMB, ATLAS B, APPT 7, AVENUE

HOUCINE BEN ALI VN MEKNES

STE RIADIL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

اات مساهم  احد

برأسمال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ججزئة املهدي رقم 

96، ا حاجب

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جم   2020 و2ل22  فاجح  في  بمكناس 

 ضع القان2ن األسا�سي لشركة اات 

مساهم  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

 احد  الك على األسس التال2ة :

.STE RIADIL : التسم2ة
املسؤ ل2ة  اات  شركة   : الشكل 

املحد دة اات مساهم  احد.
الهدف االجتماعي : 

 TRAVAUX DIVERS ET
.CONSTRUCTIONS

العمل2ات  جم2ع  عامة   بصفة 
التجاري،  الصناعي،  الهدف  اات 
املتعلقة  التجهيزي  العقاري،  املالي، 
بصفة مباشرة أ  غير مباشرة بالهدف 
في  تساهم  أن  وحتمل  أ   االجتماعي 

جنم2ة الشركة.
املدة : 99 سنة.

ججزئة املهدي رقم   : مقر الشركة 
96، ا حاجب.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 
إلى  مقسم  نقدا  درهم   100.000
 100 كل حصة  ق2مة  حصة   1000
ال2ح2د  الشريك  على  م2زعة  درهم 

عادل غ2ال.
الشركة  يسير  يدور   : التس2ير 
الس2د عادل غ2ال،  الك ملدة غير 

محد دة.
فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور إى 31 ديسمبر.
رئيس  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بمكناس بتاريخ 8 و2ل22 2020  ستل 

ججاري رقم 50075.
مقتطف للنشر

466 P

 STE KENZ’UP
S.A

جأسيس شركة مساهمة
رأسمالها : 20.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة جافرا تي، 
كلم 7.5 طريق الرباط )عين السبع) - 

الدار الب2ضاء
الستل التجاري رقم : 965.ا6ا

جأسيس شركة مساهمة
بالدار  مؤرخ  عرفي  لعقد  جبعا 
جم   ،2020 و2ن22   11 في  الب2ضاء 
مميزاتها  مساهمة  شركة  جأسيس 

كالتالي :

الشكل : شركة مساهمة.
.STE KENZ’UP  S.A : التسم2ة

غرض الشركة :
خدمة  لت2فير  منصات  استغالل 

جنظ2م  إدارة برامج  الء العمالء.
استغالل  تس2يق  اقتناء،  إنتاج، 
أي منتج أ  خدمة جتعلق بإدارة برامج 

 الء العمالء.
قسائم  رقمنة  تس2يق  اقتناء، 
الشراء للفاعلين االقتصادوين ضمن 
العدود من القطاعات بد ن جحدود 
 د ن اعتبار لرابط الرأسمال امل2ج2د 

ب2نهم  بين املساهمين في الشركة.
ب2ع خدمات التس2يق  الدراسات 

املتعلقة باستهالك العمالء.
ال2الء  برامج  مستخدمي  ربط 
وت2ح  مما  الطلبات  بطالبي  مقدمي 
لهم االستفادة من مزاوا،  جخف2ضات 

تعريف2ة،  خدمات محددة  هداوا.
جلقي أي جف2يض من أي مؤسسة 
ل2ك2ل  أي  ظ2فة  دفع  ممارسة 
الدفع  جقدوم جم2ع ا خدمات اات 

الصلة.
مستثمرين  شركاء  عن  البحث 
عمل2ات  في  املشاركة  إلى  يهدف2ن 

برنامج  الء العمالء.
املساهمة في املقا الت أ  الشركات 
العمالء  ببرامج  الء  جتعلق  بمشاريع 
إدماج،  عن طريق جأسيس شركات، 
شراكة، شركة املحاصة أ  غيرها من 

الترجيبات القان2ن2ة.
 9 من و2م  99 سنة ابتداء   : املدة 
جاريخ جق22دها بالستل   2020 و2ل22 

التجاري.
املقر  وحدد   : االجتماعي  املقر 
عمارة  الب2ضاء،  بالدار  االجتماعي 
جافرا تي، كلم 7.5 طريق الرباط )عين 

السبع).
رأسمال الشركة : رأسمال الشركة 
20.000.000 درهم محررة  محدد في 
بالكامل  مقسمة إلى 200.000 سهم 
ال2احد  للسهم  درهم   100 فئة  من 

الكل من نفس الفئة.
السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
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االقتطاعات  بعد   : األرباح 
القان2ن2ة  التنظ2م2ة، جخص2ص باقي 
جقريره من طرف  وتم  األرباح س2ف 

ا تمع العام السن2ي للمساهمين.
نفس  بمقت�سى   : اإلدارة  مجلس 
و2ن22   11 في  املؤرخ  العرفي  العقد 
متصرفين  أ ل  تع2ين  جم   2020
سن2ات  التي  ثالث  ملدة  للشركة 
العام  ا تمع  انعقاد  عقب  ستنتهي 
حسابات  في  س2بث  الذي  العادي 

السنة املال2ة الثالثة :
الس2دة سك2نة اخن2ش.

اآلنسة كنزة اخن2ش.
الس2دة سناء مداح.
الس2د أمين  كريم.

الس2د و2سف عراقي حس2ني.
الس2د سع2د البغدادي.

اإلدارة   - اإلدارة  مجلس  رئاسة 
العامة :

و2ن22   25 بتاريخ  اإلدارة  مجلس 
2020 ع2نت الس2دة سك2نة اخن2ش 
تع22نها  اإلدارة  جم  ملتلس  رئيسة 

أوضا مدورة عامة.
الس2دة سك2نة اخن2ش ستحمل 

لقب رئيسة مدورة عامة.
مراقب ا حسابات :

عهد بمهام مراقب ا حسابات إلى 
 FIDECIO AUDIT ET CONSEIL
ا12  ب  االجتماعي  مقرها  ش.م.م. 
شارع رحال املسك2ني، الدار الب2ضاء 
حسني  الس2د  طرف  من  ممثلة 

ال2ادي.
التف2يت  ك2ف2ة جح2يل األسهم :

عدا في حالة التف2يت ا حر املتفق 
النظام  من   10 الفصل  في  عل2ه 
األسا�سي كل جف2يت أسهم يستدعي 
حسب  اإلدارة  مجلس  م2افقة 
الشر ط املحددة في الفصل املذك2ر.
جم   : التجاري  بالستل  التق22د 
التجارية  باملحكمة  القان2ني  اإلوداع 
 2020 و2ل22   9 و2م  الب2ضاء  بالدار 
الشركة  ح2ث   738828 رقم  جحت 
رقم  جحت  التجاري  بالستل  مق2دة 

965.ا6ا.
من أجل اإلوجار  الب2ان

468 P

 STE MAROCAINE
 D’HOTELLERIE
ECONOMIQUE

SMHE
SA

شركة مساهمة بمجلس بإدارة 
 مجلس رقابة

رأسمالها : 119.000.000 درهم
املقر االجتماعي : ججزئة التف2يت، 
إقامة زينيث، الطابق ا )س2دي 

معر ف) - الدار الب2ضاء
الستل التجاري : 123.ا20

افتتاح فرع جدود
بتاريخ مدا لة  بمقت�سى    -  1 
2 ديسمبر 2019 مجلس إدارة شركة 
 MAROCAINE D’HOTELLERIE
ش.م.   ECONOMIQUE SMHE
جم  درهم   119.000.000 رأسمالها 
ب2حدة  متعلق  للشركة  فرع  إنشاء 
فندق2ة IBIS BUDGET مقرها مدونة 

فاس، طريق مكناس، ججزئة هبة.
جم تع2ين الس2د إسماع2ل جاد  

مسيرا للفرع املذك2ر.
القان2ني بكتابة  جم اإلوداع    -  2
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2019 ديسمبر   17 بتاريخ  الب2ضاء 
723690  باملحكمة  رقم  جحت 
فبراور   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 
الفرع   ،743/020 جحت رقم   ،2020
املذك2ر جم جق22ده بالستل التجاري 

بمحكمة فاس جحت رقم 62.087.
من أجل اإلوجاز  الب2ان

469 P

STE MAGHREB GAZ
S.A

شركة مساهمة 
رأسمالها : 15.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة جافرا تي، 
كلم 7.5 طريق الرباط

 )عين السبع) - الدار الب2ضاء
الستل التجاري : 55ا.30

تع2ين أعضاء مجلس اإلدارة
1 -  ا تمع العام بتاريخ 11 مارس 
سن2ات،  ا  ملدة  تع2ين  قرر   ،2020

مجلس إدارة وتك2ن من :

إدريس  رش2د  محمد  الس2د 
ق2ط2ني.

الس2د هشام منصف عل2ي.
الس2د نب2ل املذك2ري.

الس2د هش2م ع2ني.
 AKWA GROUP SA شركة 
ممثلة بالس2د و2سف عراقي حس2ني.

 LA SOCIETE MAROCAINE شركة
ممثلة   DE CARBURANT ZIZ SA

بالس2د رش2د أب2 ال2قطان.
 VIVO ENERGY MAROC شركة

ممثلة بالس2د املصطفى ب2شار.
مارس   11 بتاريخ  اإلدارة  مجلس 
رش2د  محمد  الس2د  أكد   2020
إدري�سي ق2ط2ني بمهامه كرئيس مدور 
بمهامه  الضاعل  منير  عام  الس2د 

كمدور عام منتدب.
لدى  القان2ني  اإلوداع  جم    -  2
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 2020 و2ن22   30 و2م  بالدار الب2ضاء 

جحت رقم 737739.
من أجل اإلوجاز  الب2ان

470 P

STE MARACANA TRANS
SARL

STE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 40.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY JDIDI RUE
PALESTINE N21 JERADA

جاسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بم2جب 
 28 فبراور 2020 جقرر جأسيس شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة با خصائص 

اآلج2ة :
جرانس  ماراكانا  شركة   : التسم2ة 

ش.م.م.
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
ا تدود  الحي   : االجتماعي  املقر 

شارع فلسطين رقم 21 - جرادة.
نقل   : االجتماعي  الهدف 

املستخدمين  حساب الغير.
في  محدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 100 درهم بق2مة  0.000.00ا  مبلغ 

درهم للحصة.

جم تع2ين الس2د محمد   : التس2ير 

التعريف  لبطاقة  ا حامل  بلخيري 

كمسير   FH 43430 رقم  ال2طن2ة 

 ح2د للشركة ملدة غير محد دة.

جم تست2ل الشركة لدى املحكمة 

 35139 رقم  جحت  ب2جدة  التجارية 

بتاريخ 30 و2ن22 2020.
املسير

471 P

مكتب األستااة فاطمة عم2ر م2ثقة بالرباط

الشركة املدنية املهنية 

مصحة العاصمة
رأسمالها االجتماعي : 31.000.000 

درهم

مقرها االجتماعي : الرباط، 6ا شارع 

شالة

به  ج2صل  عقد  بم2جب    -  1

 31  29  -  28  -  26 بتاريخ  املكتب 

 5 2019 ستل بالرباط بتاريخ  وناور 

فبراور 2019 ستل املداخ2ل -2046

2019-0004189 - ستل التحص2ل 

2019/3733 قرر :

ا حامل  م2لى،  نب2ل  الس2د 

للتعريف ال2طن2ة   للبطاقة 
.A 21رقم 091ا 

ا حامل  سندود،  محمد  الس2د 

للتعريف  ال2طن2ة   للبطاقة 
.J 208رقم 6ا

بنعبد  ج2ف2ق  محمد  الس2د 

ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل  الرازيق، 

.A 30للتعريف رقم 0اا

بنعبد  الضرا ي  محمد  الس2د 

ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل  الرازيق، 

.A 68516 للتعريف رقم

أ خ2يا،  عي�سى  ابن  الس2د 

للتعريف ال2طن2ة  للبطاقة   ا حامل 
.A 1رقم 7798ا 

ا حامل  اباكة،  الط2بي  الس2د 

للتعريف ال2طن2ة   للبطاقة 
.T 2رقم 58ا 

العز زي،  املصطفى  الس2د 

للتعريف  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 
.L 29656 رقم
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أ علي،  حم2  ابراه2م  الس2د 

للتعريف  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 
.FA 1938رقم ا

ا حت2ي،  إدريس  الس2د 

للتعريف  ال2طن2ة  للبطاقة   ا حامل 
.S 159210 رقم

ا حامل  بنكيران،  سع2د  الس2د 

للتعريف ال2طن2ة   للبطاقة 
.A 102105 رقم 

عز ز،  بن  مصطفى  الس2د 

للتعريف  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 
.H 46609  رقم

ا حاملة  ش2ح2،  ل2لى  الس2دة 

للتعريف  ال2طن2ة   للبطاقة 
.R 100098 رقم

ا حامل  أباكة،  نج2ب  الس2د 

للتعريف  ال2طن2ة   للبطاقة 
.A 711572 رقم

ا حامل  أباكة،  سناء  الس2دة 

للتعريف ال2طن2ة   للبطاقة 
.A 376309 رقم 

الشك2ري،  نج2ب  الس2د 

للتعريف ال2طن2ة  للبطاقة   ا حامل 
 رقم H 52180  الذون قرر ا ما ولي :

اإلداري  املتك2ن  املتلس  تع2ين 

من :

الس2د محمد  الس2د نب2ل م2لي، 

الس2د محمد  ج2ف2ق بنعبد الرازيق، 

الضرا ي،  محمد  الس2د  سندود، 

 الس2د ابن عي�سى أ خ2يا.

املكتب  به  ج2صل  عقد  بم2جب 

 2020 فبراور   26   22  -  21 بتاريخ 

بالرباط  ستل   2020 مارس   فاجح 

ستل   -  2020 مارس   11 بتاريخ 

 2020-0008324-2046 املداخ2ل 

قرر نفس   7179 ستل التحص2ل   -

امل2قع2ن أعاله ما ولي :
استقالة املتلس اإلداري  املتك2ن 

محمد  السادة محمد سندود،   : من 

م2لي،  نب2ل  الرزاوق،  بنعبد  ج2ف2ق 

محمد الضرا ي  ابن عي�سى أ خ2يا.

تع2ين مسيرون جدد : الس2د نب2ل 

بنعبد  ج2ف2ق  محمد  م2لي،  الس2د 

الرازيق.

املادة 19 : التس2ير :

أصبحت الشركة املدن2ة «مصحة 

الس2د  من طرف  مسيرة  العاصمة» 

ج2ف2ق  محمد  م2لي  الس2د  نب2ل 

بنعبد الرازيق  لهما كامل الصالح2ات 

للشركة  األسا�سي  بالقان2ن  املدرجة 

شريطة مزا لة مهامها معا.

الس2د  الطبي  املدور  استقالة 

محمد ج2ف2ق بنعبد الرازيق.

تع2ين املدور الطبي ا تدود الس2د 

ابراه2م حم2 أ علي.
لإلضاحة  الب2ان

األستااة فاطمة عم2ر م2ثقة

472 P

شركة نجد كلين
NAJD CLEAN S.A.R.L

العام  ا تمع  ملقتض2ات  طبقا 

أبريل   23 بتاريخ  املؤرخ  الغير عادي 

كلين  نجد  شركة  قرر شركاء   2020

ما ولي :

الس2د  ف2ت   : حصص  جف2يت 

الدهبي ج2اد 90ا حصة التي ومتلكها 

في الشركة إلى الس2د عبد الرحمان 

عبد  الس2د  أصبح  أزيار  بذلك 

حصة   1000 ومتلك  أزيار  الرحمان 

 جم تعدول الفصل 6  7 من القان2ن 

األسا�سي.

إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

ا  الرقم  عبلة  زنقة  مارس   2 شارع 

ا من  سال  بذلك جم تعدول الفصل 

القان2ن األسا�سي.

للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير 

من شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

إلى شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

للمساهم ال2احد.

األسا�سي  النظام  إعادة  إقرار 

للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بسال جحت رقم 226 بتاريخ 

11 و2ن22 2020.

473 P

STE LABO ROAD - TEST
SARL AU

 N° 30 BIS RUE 8 HAY AL
AMANE MEKNES

GSM : 06.61.60.14.32
الستل التجاري : 5693ا

رأسمال الشركة : 100.000 درهم
بتاريخ  استثنائي  عقد  بمقت�سى 
الشريك  طرف  من   2019 ماي   15

ال2ح2د ح2ث قرر ما ولي :
االجتماع2ة  التسم2ة  تغ2ير 
 LABORATOIRE إلى  للشركة 
 PRINCIPAL DE CHAUSSEES ET

.L.P.C.P باختصار PONTS
حذف نشاط مقا ل في الهندسة.

للشركة  االجتماعي  املقر  جح2يل 
حي   16 رقم  القري  الفق2ه  زنقة  إلى 

السعادة مكناس.
تعدول القان2ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة  جم  القان2ني  اإلوداع 
 2810 رقم  جحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ 3 و2ل22 2019.
474 P

شركة دل كارز
ش.م.م.ش. 

STE DL CARS S.A.R.L A.U
املقر االجتماعي : رقم 135، عين 

ا ح2اة 1، الصخيرات - جمارة
بمقت�سى محضر ا تمع العام غير 
العادي املنعقد بتاريخ 7 وناور 2020 
قرر الشريك ال2ح2د لشركة دل كارز 
ش.م.م.ش.  رأسمالها 10.000 درهم 
املتعلق  القان2ن  ملقتض2ات   طبقا 

بالشركات :
من  نعاومة  زهير  الس2د  استقالة 
مهامه كمسير مساعد  تع2ين الس2د 
 حسن رز ق، كمسير  ح2د للشركة 

ملدة غير محد دة.
على  العام  ا تمع  صادق   قد 

القان2ن األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع   جم 
و2ل22   7 بتاريخ  بتمارة  االبتدائ2ة 
الستل   3508 رقم  جحت   2020

التجاري رقم 126335.
للنشر  الب2ان

475 P

CITY BUS TRANSPORT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   23 بتاريخ  املنعقد  العادي 
2019 بمقرها االجتماعي بزنس سانتر 
الشفشا ني  شارع  زا ية  واسم2نة 
 طريق الرباط شقة رقم 13، الطابق 
الثاني، الدار الب2ضاء،  الذي صادق 

باإلجماع على القرارات التال2ة :
زيادة  خفض رأس املال.

قرر  املتراكمة،  للخسائر  نظرا 
اإلدارة  جقرير  قراءة  بعد  الشركاء 
مدف2ع  املال  رأس  أن    جد ا 
بالكامل، امل�سي قدما في إعادة ه2كلة 

رأس املال على النح2 التالي :
زيادة رأس املال من 36.000.000 
إلى  درهم  درهم  210.000.000 
خالل  من  درهم  6.000.000ا2 
سهم جدود   360.000 إصدار ب2اقع 
بق2مة 100 درهم للسهم، جم جحريرها 
للشريك  ا تاري  ا حساب  بمقاصة 

الس2د علي املط2ع.
طريق  عن  املال  رأس  جخف2ض 
حتى  التراكم2ة  ا خسائر  است2عاب 
 360.000 36.000.000 درهم بإلغاء 
إلى  انخفاضه  إلى  أدى  مما  سهم 

210.000.000 درهم.
ملحضر باملحكمة التجارية بالدار 
جحت   2020 و2ل22   9 بتاريخ  الب2ضاء 

رقم 738850.
476 P

ANIDIS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

رأس املال : 10.000 درهم
املقر االجتماعي : إقامة ن2رية 2 
 عمارة 10 الطابق األر�سي، شقة 

رقم 2 شارع البطري2ز م.ج، مكناس
الستل التجاري رقم : 9ا500

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
جأسيس  جم   ،2020 و2ن22  ا  8 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
مقرها  درهم،   10.000 الرأسمال 
 10 عمارة   ،2 االجتماعي إقامة ن2رية 
شارع   2 رقم  شقة  األر�سي  الطابق 
البطري2ز م.ج مكناس جكمن خاص2اتها 

في :
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مسؤ ل2ة  اات  شركة   : الشكل 

محد دة.

.ANIDIS : التسم2ة االجتماع2ة

التصدور   : االجتماعي  الغرض 

 االستيراد.

 ،2 إقامة ن2رية   : املقر االجتماعي 

عمارة 10 الطابق األر�سي شقة رقم 2 

شارع البطري2ز م.ج مكناس.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

بالستل  تست2لها  جاريخ  من  ابتداء 

التجاري.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

 100 10.000 درهم مقسم إلى  بمبلغ 

درهم   100 كل  احدة  مبلغ  حصة 

امل2زعة بين الشركاء كاآلتي :

50 حصة  الس2د ابراه2م بلك2رة 

اجتماع2ة ؛

الس2د و2سف ار يشق 50 حصة 

اجتماع2ة.

التس2ير : أسند تس2ير الشركة مع 

اإلمضاء املشترك إلى :

الس2د ابراه2م بلك2رة ؛

الس2د و2سف ار يشق.
جم اإلوداع القان2ني باملركز ا ته2ي 

لالستثمار  تهة فاس مكناس بتاريخ 

الستل  رقم  جحت   2020 و2ل22   6

التجاري 9ا500.
من أجل اإلشارة  الب2ان

477 P

STE TABANNA TRAVAUX
SARL

 RDC N°1009 LOT RIAD

ISMAILIA 1 TR/MEKNES

رأسمال الشركة : 100.000 درهم

الستل التجاري : 39805

بتاريخ  استثنائي  عقد  بمقت�سى 

من طرف الشركاء   2020 و2ن22   17

قرر ما ولي :

جف2يت حصص :

جف2يت 500 حصة اجتماع2ة من 

عبد  لفائدة  كم2ني  و2سف  طرف 

ا حق و2سفي ؛

اجتماع2ة  حصة   500 جف2يت 

 من طرف احم2داني عبد هللا لفائدة 

عبد ا حق و2سفي.

كم2ني  و2سف  الس2د  استقالة 

عبد  الس2د  امة  تع2ين  جبرئة  مع 

ا حق و2سفي كمسير جدود ملدة غير 

محد دة.

تغ2ير الشكل القان2ني للشركة.

 ،6  ،1 قرر الشركاء تعدول البن2د 

األسا�سي  القان2ن  من  ا1  17   ،7

للشركة.

تعدول القان2ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة  جم  القان2ني  اإلوداع 

 1831 رقم  جحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ 2 و2ل22 2020.

478 P

STE ABNIMO SERVICES T.D
SARL

 QUARTIER AL MANAR 1 IMM B

N°1, MEKNES

GSM 0662 05 25 87
رأسمال الشركة : 100.000 درهم

الستل التجاري : 579اا

بتاريخ  استثنائي  عقد  بمقت�سى 

من طرف الشركاء   2020 فبراور   10

قرر ما ولي :

جف2يت حصص :

اجتماع2ة  حصة  0ا3  جف2يت 

من طرف غ2ات عبد الفتاح لفائدة 

حصار محمد.

عبد  غ2ات  الس2د  استقالة 

الفتاح مع جبرئة امته  تع2ين الس2د 

حصار محمد كمسير جدود ملدة غير 

محد دة.

 ،6 البن2د  تعدول  الشركاء  قرر 

األسا�سي  القان2ن  من  ا1  17   ،7

للشركة.

تعدول القان2ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة  جم  القان2ني  اإلوداع 

 1071 رقم  جحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ 3 مارس 2020.

479 P

STE HYDRAU CIE
SARL AU

 ALEM 6 N° 74 EL BASSATINE,
MEKNES

GSM 0649 38 07 54
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
جأسيس  جم  2019بمكناس  وناور   9
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة  التي 

جتميز بما ولي :
 : االجتماع2ة  التسم2ة   -  1

.HYDRAU-CIE
2 - م2ض2ع الشركة : س2اء داخل 
ا خاص خارجه  حسابها  أ    املغرب 

 أ   حساب الغير ه2 :
مكتب الدراسة ؛

املتاجرة ؛
األشغال املختلفة.

 6 ال2م   : االجتماعي  املقر   -  3 
رقم ا7، البساجين، مكناس.

 100.000  : رأسمال الشركة   - ا 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة بق2مة 

100 درهم للحصة.
5 - التس2ير : يعين في مهمة الس2د 

لزعر حسن.
6 - اإلوداع القان2ني جم باملحكمة 
 933 رقم  جحت  بمكناس  التجارية 
بتاريخ  6957ا  التجاري   الستل 

21 فبراور 2019.
480 P

RESTOLUX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رأسمالها : 10.000 درهم
12.10.08.ا1 محج الرياض، عمارة 

صند ق اإلوداع  التدبير، حي 
الرياض، الرباط

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
بتاريخ  2015  ستل  ديسمبر   22 

19 فبراور 2016 جم تعدول ما ولي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  زياد 
 500.000 ل2صبح  درهم  90.000ا 

درهم ع2ض 10.000 درهم.
الس2د من  حصة   1667  ب2ع 
عدنان  الس2د  إلى  بنبراه2م  ادوب   

باملاحي ؛

الس2د من  حصة   17  ب2ع 

 ادوب بنبراه2م إلى الس2د منير الذاكر.

استقالة ادوب بنبراه2م من مهامه 

الس2د  للشركة  تع2ين  ثاني  كمسير 

عنه  بالتالي  ع2ضا  باملاحي  عدنان 

طرف  من  مسيرة  الشركة  جصبح 

منير  باملاحي  الس2د  عدنان  الس2د 

الذاكر.

جحدوث النظام األسا�سي للشركة.

جم   : القان2ني  اإلوداع 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

جحت رقم الستل   2016 مارس   23

التجاري 2033.
لإلوداع  النشر

التس2ير

481 P

MAITRE BOUCHRA LAHRI

NOTAIRE

Hay ESSALAM BLOC N° 7, 2ème étage

Tél : 0537 50 19 87

SUNSET MAROC

املحضر العام االستثنائي للشركة 
املدن2ة

بمقت�سى املحضر العام االستثنائي 

 SUNSET املدن2ة  للشركة 

بتاريخ  اإلمضاء  مصحح   MAROC 

8 و2ن22 2020 جقرر ما ولي :

 SUNSET 1 - تغ2ير الشركة املدن2ة

MAROC إلى الشركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة.

 SUNSET تغ2ير اسم الشركة  -  2

MAROC إلى شركة «سل2مان ح2اتي» 

ش.م.م.

3 - جمدود م2ض2ع الشركة.

تع2ين الس2د ف2صل الشا ي   - ا 

مسير  ح2د للشركة.

5 - امل2افقة على النظام األسا�سي.

بالستل  سيتم  القان2ني  اإلوداع 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  التجاري 

بس2دي سل2مان.

482 P



9ا78 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

SONA MAR
جأسيس شركة

2020  بم2جب  و2ن22  ا2  بتاريخ 
اات  شركة  جأسست  عرفي،  عقد 
اسم  جحت  املحد دة  املسؤ ل2ة 

.SONA MAR
هدفها : 

االستيراد  التصدور ؛
الت2زيع ؛

مقا ل ملختلف األشغال أ  البناء.
العن2ان التجاري : رقم 9 آن ماري 
شارع القاهرة، الطابق الثاني، جمارة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 
للحصة  درهم   100 بق2مة  حصة 

م2زعة كما ولي :
عبد اللط2ف ا خل2ل 500 حصة ؛

 سع2د حن2ني 500 حصة.
اللط2ف  عبد  الس2د   : التس2ير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  ا خل2ل 

محد دة.
99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من جاريخ جأسيسها النهائي.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.
التجاري   بالستل  التق22د  رقم 

باملحكمة التجارية بتمارة 130061.
483 P

ASSURANCES ZAERS
جأسيس شركة

2020  بم2جب  و2ن22   22 بتاريخ 
اات  شركة  جأسست  عرفي،  عقد 
اسم  جحت  املحد دة  املسؤ ل2ة 

.ASSURANCES ZAERS
هدفها : التأمين البحري أ  البري.

خالد  ججزئة   : التجاري  العن2ان 
س2دي  70ا،  رقم  األ ل،  الطابق 

وحيى زعير.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 
للحصة  درهم   100 بق2مة  حصة 

م2زعة كما ولي :

أسلي عبد الرح2م 950 حصة ؛
 العلمي علي 50 حصة.

التس2ير : الس2د العلمي علي مسير 
للشركة ملدة غير محد دة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 
من جاريخ جأسيسها النهائي.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.
التجاري   بالستل  التق22د  رقم 

باملحكمة التجارية بتمارة 130089.
484 P

 PREMIUM POWER
SOLUTION MOROCCO

SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

بشريك  احد
برأسمال قدره : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 7 إقامة الرامي، 
زنقة سبتة، الطابق 2 مكتب رقم 8، 

الدار الب2ضاء
جف2يت ا حصص

جبعا ملا جاء في محضر ا تمع العام 
االستثنائي املنعقد بتاريخ ا1 ن2فمبر 

2019 جقرر ما ولي :
 100 بق2مة  حصة   150 جف2يت 
طرف  من  ال2احدة  للحصة  درهم 
لصا ح  الهادي  عبد  بناني  الس2د 

الس2دة جمالي كلث2م ؛
 100 بق2مة  حصة   600 جف2يت 
طرف  من  ال2احدة  للحصة  درهم 
لصا ح  الهادي  عبد  بناني  الس2د 

الس2دة بناني هاجر ؛
 100 بق2مة  حصة   250 جف2يت 
طرف  من  ال2احدة  للحصة  درهم 
لصا ح  الهادي  عبد  بناني  الس2د 
جافيي  فرانسيسك2  م2ك2ل  الس2د 

ل2ارس ج2جادا.
عزل الس2د بناني عبد الهادي من 

منصبه كمسير.
كلث2م  جمالي  الس2دة  تع2ين 
 الس2دة بناني هاجر  الس2د م2ك2ل 
ج2جادا  ل2ارس  جافيي  فرانسيسك2 

مسيرون للشركة.

بناني  للس2دة  الفردي  اإلمضاء 
هاجر  اإلمضاء املشترك للس2دة بناني 
فرانسيسك2  م2ك2ل  هاجر  الس2د 

جافيي ل2ارس ج2جادا.
إقامة   7 من  الشركة  مقر  تغ2ير 
 ،2 الطابق  سبتة،  زنقة  الرامي، 
مكتب رقم 8، الدار الب2ضاء إلى ممر 
إقامة س2نطرال بارك،  عبد امل2من، 

البناوة H رقم 9، املحمدوة.
للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة  من 
اات  شركة  إلى  بشريك  احد 

مسؤ ل2ة محد دة.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية  املحكمة  لدى   الضبط 
 2020 6 و2ل22  بالدار الب2ضاء بتاريخ 

جحت رقم 738372.
 هذا بمثابة مقتطف  ب2ان

485 P

DEEZY TECH
SARL AU

جأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القان2ن  جم  ضع   2020 و2ن22   12
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
جحت  بشريك  ح2د  الك  محد دة 

املعط2ات التال2ة :
 DEEZY TECH شركة   : التسم2ة 

.SARL AU
الدراسة  مكتب   : غرض الشركة 
الهاجف2ة  شبكة   االستشارة 
االنترنيت، استيراد ججهيزات االجصال 

 ج2زيع االنترنيت.
ا  ججزئة  ن2بال2ا،  زنقة  ا   : املقر 
الرياض،  حي   ،1 بل2ك   17 سكت2ر 

الرباط.
ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابتداء من جاريخ تست2لها في 

الستل التجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
حصة ب 100 درهم مكتتبة، محررة 
مراد  للس2د  بالكامل   خصصت 

بلمري�سي.

: تسير الشركة من طرف  التس2ير 

كمسير  ح2د  بلمري�سي  مراد  الس2د 

ملدة غير محد دة.

لنظام  القان2ني  اإلوداع  جم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الشركة 

جحت  2020 و2ل22   8 بتاريخ    الك 

 رقم 5ا1053.
ستلت الشركة بالستل التجاري  

جحت رقم 351اا1.
مقتطف قصد اإلشهار

486 P

STE SAADA IRRIGATION
SARL AU

جاسيس شركة
2020  ضع  و2ن22   22 جم بتاريخ 

قان2ن منظم لشركة اات املسؤ ل2ة 

ال2ح2د  الشريك  اات  املحد دة 

باملميزات التال2ة :

 STE SAADA  : التسم2ة 

.IRRIGATION SARL AU

أنظمة  بناء  في  مقا ل   : الهدف 

الري بالتنق2ط.

مقا ل في األشغال العامة  البناء.

جاجر.

ججزئة   ،23 رقم   : املقر االجتماعي 

السعادة، قلعة السراغنة.

سنة جبتدئ من جاريخ   99  : املدة 

ا2 و2ن22 2020.

 500.000  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم مقسم على 5000 سهم من فئة 

100 درهم م2زع كاآلتي :

 5000  : املهد ي  محمد  الس2د 

حصة.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.

الس2د  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

محمد املهد ي.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2م  السراغنة  لقلعة  االبتدائ2ة 

2020/07/02 جحت رقم 130/2020.

رقم الستل التجاري : 9ا0ا.

487 P
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SOCIETE MEK TRAMED
SARL AU

.Capital social : 10.000 dirhams
 Siège Social : Mag 1 N°512 riad

ismailia anassi - Mekness
تعدول

 26 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
26 و2ن22  2020  املستل و2م  و2ن22 

.2020
جم عقد ا تمع العام االستثنائي 
لشركة MEK TRAMED، شركة اات 
بشريك  ح2د،  املحد دة  املسؤ ل2ة 

رأسمالها 10.000 درهم.
رقم   1 املحل   : مقرها االجتماعي 
 - أنا�سي  اإلسماع2ل2ة  رياض   512

مكناس.
ح2ث جمت املصادقة بين الشركاء 

 جقرر ما ولي :
إلى  الشركة  رأسمال  رفع 

2.000.000 درهم.
 : للشركة  جدود  نشاط  إضافة 

BTP البناء  األشغال العامة.
أكجداد  الس2د  املسير  استقالة 
عصام،  تسم2ة الس2د اوفري ادريس 

مسيرا جدودا للشركة.
تعدول القان2ن الداخلي للشركة..

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

جحت 1ا19 بتاريخ 2020/07/10.
488 P

SOCIETE MEK TRAMED
SARL AU

.Capital social : 10.000 dirhams
 Siège Social : Mag 1 N°512 riad

ismailia anassi - Mekness
تعدول

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
و2م  2020  املستل  و2ن22   15 

17 و2ن22 2020.
جم عقد ا تمع العام االستثنائي 
لشركة MEK TRAMED، شركة اات 
بشريك  ح2د،  املحد دة  املسؤ ل2ة 

رأسمالها 10.000 درهم.

رقم   1 املحل   : مقرها االجتماعي 
 - أنا�سي  اإلسماع2ل2ة  رياض   512

مكناس.
ح2ث جمت املصادقة بين الشركاء 

 جقرر ما ولي :
ع2ادي  الس2د  املسير  استقالة 
أكجداد  الس2د  ب2عزة،  تسم2ة 

عصام مسير جدود للشركة.
تعدول القان2ن الداخلي للشركة..

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

جحت 1610 بتاريخ 2020/06/18.
489 P

SOCIETE MEK TRAMED
SARL AU

.Capital social : 10.000 dirhams
 Siège Social : résidence karzazi,
 1er étage, appt n°3, rue accra vn

- Meknes
تعدول

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
1 و2ن22 2020  املستل و2م 2 و2ن22 

.2020
جم عقد ا تمع العام االستثنائي 
لشركة MEK TRAMED، شركة اات 
بشريك  ح2د،  املحد دة  املسؤ ل2ة 

رأسمالها 10.000 درهم.
إقامة كرزازي   : مقرها االجتماعي 
أكرا،  زنقة   ،3 الشقة  الطابق األ ل 

م.ج مكناس..
ح2ث جمت املصادقة بين الشركاء 

جقرر ما ولي :
 1000 الصناع2ة  ا حصص  ب2ع 
إلى  البكاي  م2م2ن  للس2د  حصة 

الس2د ع2ادي ب2عزة.
البكاي  الس2د  املسير  استقالة 
ع2ادي  الس2د  م2م2ن،  تسم2ة 

ب2عزة مسير جدود للشركة.
جح2يل املقر االجتماعي للشركة.

تعدول القان2ن الداخلي للشركة..
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

جحت 1517 بتاريخ 2020/06/15.
490 P

BNB DISTRIBUTION
SARL AU
جأسيس

جأسيس  جم  بمقت�سى عقد عرفي 
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة اات 
بتاريخ  بمكناس  ال2ح2د  الشريك 

2020/06/18 اات املميزات اآلج2ة :
 BNB  : ا تماع2ة  التسم2ة 

.DISTRIBUTION
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
الشريك  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
الهدف االجتماعي : ججارة املالبس، 
صفقات  املالبس،  جصدور  استيراد 

املالبس.
 ،17 الشقة   : االجتماعي  املقر 
عمارة  سب2،  زنقة   ،7 الطابق 
اإلسماع2ل2ة، رقم 22، م.ج - مكناس.
مائة ألف   : الرأسمال االجتماعي 

100.000 درهم.
من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

الترق2م بالستل التجاري للشركات.
وتم تس2ير الشركة من   : التس2ير 

طرف الس2دة بنب2 شارب يسرى.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 1711 رقم  جحت  بمكناس  التجارية 
في  2020/06/25،  مستل  بتاريخ 

الستل التجاري جحت رقم 9911ا.
بمثابة ب2ان مقتطف

491 P

 M-AMTM رشكة
إعالن عن جح2يل مقر الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2019 15 ديسمبر  بالقن2طرة في و2م 
االستثنائي  العام  ا تمع  عقد  جم 
لشركة M-AMTM  الك للتدا ل في 

النقط التال2ة : 
جح2يل مقر الشركة من العن2ان 
امل2ج2د  ا حالي  العن2ان  إلى  السابق 
ب : 66ا إقامة بن حد ، شارع محمد 

ا خامس، مكتب رقم 6 بالقن2طرة.
القان2ني  اإلوداع  جم  ضع   قد 
بمصلحة الستل التجاري باملحكمة 

االبتدائ2ة بالقن2طرة.
 : التجاري  الستل  رقم  جحت 

77ا33.
492 P

 M-AMTM رشكة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم   2020 و2ن22   5 بالقن2طرة في و2م 
عقد ا تمع العام االستثنائي للشركة 

 الك للتدا ل في النقط التال2ة : 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
في  درهم  الك  تعله  000.000.ا 
8.000.000 درهم باملقاصة مع  مبلغ 

ا حساب ا تاري للشركاء.
جح2ين النظام األسا�سي للشركة.

القان2ني  اإلوداع  جم  ضع   قد 
بمصلحة الستل التجاري باملحكمة 

االبتدائ2ة بالقن2طرة.
 : التجاري  الستل  رقم  جحت 

77ا33.
493 P

GENERATION TRAVAUX
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم   2020 و2ن22   5 بالقن2طرة في و2م 
عقد ا تمع العام االستثنائي للشركة 

 الك للتدا ل في النقط التال2ة : 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
في  درهم  الك  تعله   1.900.000
2.000.000 درهم باملقاصة مع  مبلغ 

ا حساب ا تاري للشركاء.
جح2ين النظام األسا�سي للشركة.

القان2ني  اإلوداع  جم  ضع   قد 
بمصلحة الستل التجاري باملحكمة 

االبتدائ2ة بالقن2طرة.
 : التجاري  الستل  رقم  جحت 

5379ا.
494 P

صغينتي بروطكت
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

بشريك  احد.
جأسيس 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
في  2020/05/20  املستل  في 
جأسست  بالرباط   2020/06/03

الشركة اات ا خصائص التال2ة :
مسؤ ل2ة  اات  شركة   : الشكل 

محد دة بشريك  احد.
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الهدف االجتماعي : حراسة املباني 
العامة أ  ا خاصة.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 
حصة اجتماع2ة   1000 مقسمة إلى 
بق2مة 100 درهم للحصة م2زعة كما 

ولي :
 1000  : العزيز  عبد  الدو2ري 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.
 30 رقم  عمارة   : االجتماعي  املقر 
أحمد  م2الي  زنقة   8 رقم  الشقة 

ال2ك2لي حسان - الرباط.
 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

071اا1.
495 P

صغينتي سر يس
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

بشريك  احد.
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
في  2020/09/06  املستل  في 
جأسست  بالرباط   2020/06/24

الشركة اات ا خصائص التال2ة :
مسؤ ل2ة  اات  شركة   : الشكل 

محد دة بشريك  احد.
جنظ2ف   : االجتماعي  الهدف 
املتاجر  الشقق  ا حدائق   اجهات 

 املنتزهات.
أعمال الته2ئة  البناء.

 100.000  : الشركة  رأسمال 
درهم.

حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة  اجتماع2ة بق2مة 

م2زعة كما ولي :
 1000  : العزيز  عبد  الدو2ري 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
32 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.

 30 رقم  عمارة   : االجتماعي  املقر 
أحمد  م2الي  زنقة   8 رقم  الشقة 

ال2ك2لي حسان - الرباط.
 : التجاري  بالستل  التق22د  رقم 

7ا3اا1.
496 P

STE PAS7
SARL AU

RC : 30159
جاسيس شركة

جم بالع22ن بتاريخ 2019/12/16 
املسؤ ل2ة  اات  شركة  إنشاء 
املحد دة بشريك  ح2د با خصائص 

التال2ة :
.STE PAS7 : التسم2ة

نقل البضائع  حساب   : النشاط 
الغير.

املقر االجتماعي : زنقة القلعة رقم 
205 حي خط الرملة 2 - الع22ن.

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

درهم   100.000  : املال  رأس 
م2زعة  حصة   1000 على  مقسمة 

كالتالي :
 : ب2جكنيزة  محمد  س2دي  الس2د 

1000 حصة.
التس2ير : جم تع2ين الس2د منص2ر 
باب كمسير للشركة ملدة غير محد دة.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
بالع22ن  االبتدائ2ة  باملحكمة 
رقم  جحت   2019/12/16 بتاريخ 

.2019/3027
497 P

STE VAL FISH
SARL

رأسمالها : 12.000.000 درهم
مقرها : ججزئة رقم 113 الحي 

الصناعي املر�سى الع22ن
تعدول قان2ني

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جمت   2020 و2ل22   6 بتاريخ  املنعقد 
على الشركاء  طرف  من   املصادقة 

 ما ولي :

تع2ين الس2د كريم الصافي، طارق 
كمسيرون  ا تعفري  بشيري  احمد 
للشركة ملدة غير محد دة مع اعتماد 

اإلمضاء املشترك لشريكين.
جح2ين النظام األسا�سي للشركة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
بالع22ن  االبتدائ2ة  باملحكمة 
رقم  جحت   2020 8 و2ل22  بتاريخ 

.2020/1258
498 P

TAFODART CAR
SARL AU

تعدوالت قان2ن2ة
ال2احد  املساهم  قرار  إثر  على 
 «TAFODART CAR» ملساهم شركة 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 
رأسمالها  البالغ  بمساهم  احد، 
 : مقرها  درهم  الكائن   100.000
شارع يعق2ب املنص2ر، رقم ا5، الحي 

االداري، الع22ن، وقرر :
ما  حصة  هي   1.000 جف2يت 
مريزيك  الس2د  حصص  مجم2ع 

محمد لفائدة الس2د محمد الدوه.
تع2ين الس2د محمد الدوه كمسير 

 ح2د للشركة.
كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 
الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بالع22ن 
رقم  جحت   2020 8 و2ل22  بتاريخ 

.2020/1287
499 P

STE BABAFRER
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها : حي الفدا زنقة 13 رقم 6 

الع22ن
تعدوالت قان2ن2ة

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
2020 جمت  و2ن22   18 املنعقد بتاريخ 
على الشركاء  طرف  من   املصادقة 

 ما ولي :
جم   : اجتماع2ة  حصص  جف2يت 
0ا3 حصة من طرف الس2د  جف2يت 
الس2دون  لفائدة  هللا  باب  محم2د 
محمد باب هللا 170 حصة  برك باب 

هللا 170 حصة.

باب  محم2د  الس2د  استقالة 
هللا من التس2ير مع اعتماد اإلمضاء 
الشركة  مسيري  ألحد  املنفصل 

الباقين.
جح2ين النظام األسا�سي للشركة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
بالع22ن  االبتدائ2ة  باملحكمة 
رقم  جحت   2020 7 و2ل22  بتاريخ 

.2020/1237
500 P

 STE OUBEZZI DES
TRAVAUX D’AFRIQUE

SARL AU
جأسيس

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
جم  ضع   2020 فبراور   21 بتاريخ 
الق2انين األساس2ة لشركة محد دة 
املسؤ ل2ة اات الشريك ال2ح2د اات 

املميزات التال2ة :
أ   متن2عة  أعمال   -   : الهدف 
الطرق  الشبكات  بناء،  أعمال 

املتن2عة،  أعمال معدن2ة.
املقر :  عمارة رقم 30، شقة رقم 8 
شارع م2الي أحمد ال2ك2لي، حسان. 

الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000 درهم.
جدار الشركة من طرف   : التس2ير 
الس2د ابزي ابراه2م ملدة غير محد دة.
بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم الستل   2020 و2ن22   25 بتاريخ 

التجاري : 065اا1. 
D : 105094

501 P

STE ENGINEO
SARL
جأسيس

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
جم  ضع   2020 فبراور   28 بتاريخ 
الق2انين األساس2ة لشركة محد دة 

املسؤ ل2ة اات املميزات التال2ة :
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الهدف : 
عالقات  العمالء،  خدمة   -  
االنترنت،  عبر  ا خدمة  العمالء، 
خدمة  اإللكتر ن2ة،  التجارة 

املعل2مات التجارية )مقا ل).
املقر : عمارة رقم 30، شقة رقم 8 
شارع م2الي أحمد ال2ك2لي، حسان. 

الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000 درهم.
جدار الشركة من طرف   : التس2ير 
علي،  عالء  فركاك  مز ز  الس2دان 

ملدة غير محد دة.
بكتابة  جم   : القان2ني  لإلوداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم الستل   2020 و2ن22   25 بتاريخ 

التجاري : 063اا1.
D : 105099

502 P

STE PANCK
SARL AU
جأسيس

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
جم  ضع   2020 مارس   13 بتاريخ 
الق2انين األساس2ة لشركة محد دة 
املسؤ ل2ة اات الشريك ال2ح2د اات 

املميزات التال2ة :
الهدف : 

- مطعم حسب الطلب وحتل أقل 
شخصا  كافتيروا  عشر  خمسة  من 

جحتل شخصين أ  أكثر.
املقر : عمارة رقم 30، شقة رقم 8 
شارع م2الي أحمد ال2ك2لي، حسان. 

الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000 درهم.
جدار الشركة من طرف   : التس2ير 

الس2د دعمى ن2ر ملدة غير محد دة.
بكتابة  جم   : القان2ني  لإلوداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ فاجح و2ل22 2020 رقم الستل 

التجاري : 209اا1.
D : 105217

503 P

SALE PHARMA
SARL AU

جأسيس
طبقا ملقتض2ات القان2ن األسا�سي 

جقرر   ،2020 ماي   22 املؤرخ بتاريخ 

املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس 

لها  ال2ح2د  للمساهم  املحد دة 

ا خصائص التال2ة :

 SALE  : االجتماعي  اإلسم 

.PHARMA

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

للمساهم  املحد دة  املسؤ ل2ة 

ال2احد.

الغرض االجتماعي : ص2دل2ة.

العالج2ة  املالبس  األد ية  ب2ع 

الطب2ة.

ب2ع املنتجات الب2طرية.

شقة   6 عمارة   : االجتماعي  املقر 
شارع   2 البركة  ججزئة  زنقة   5 رقم 

ا حسن الثاني )زرب2ة) حصاون سال.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة ال2احدة :

الشركاء : الس2د أب2 عبد هللا عالء: 

1000 حصة.

التس2ير : عين الس2د أب2 عبد هللا 

عالء مدورا للشركة ملدة غير محد دة.
التجاري  بالستل  التق22د  جم 

 29 باملحكمة االبتدائ2ة بسال بتاريخ 

و2ن22 2020 جحت رقم 05ا31.

504 P

YANVAL IBERICA
جأسيس

بمقت�سى عقد عرفي م2قع بتط2ان 

بتاريخ 12 فبراور 2020  مستل و2م 

جم جأسيس شركة   ،2020 فبراور   13

باملميزات  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 

التال2ة :

 YANVAL  : التسم2ة االجتماع2ة 

.IBERICA

ب2ع  شراء   : االجتماعي  الهدف 

مستحضرات  الغذائ2ة،  امل2اد 

التجم2ل، آالت منزل2ة  املركبات.

جصن2ع  ب2ع املراجب.

مقا ل في أعمال البناء  األعمال 

التر يج  املعامالت  املتن2عة، 

العقارية.

إدارة املنشآت الس2اح2ة، املطاعم 

 االستشارة التجارية.

االستيراد  التصدور.

مسمى  ملك   : االجتماعي  املقر 

ق2ادة  املرجا  ودعى  مقر   «نج2ب»، 

بن قريش، جماعة أزال - جط2ان.

الرأسمال  وتحدد   : الرأسمال 

االجتماعي للشركة في مبلغ 100.000 

حصة   1000 إلى  مقسم  درهم، 

اجتماع2ة، من فئة 100 درهم كق2مة 

إسم2ة لل2احدة، م2زعة كالتالي :

 : بيروز آوت بنيش2  الس2د نج2ب 

60ا حصة.

الس2د ماج2اس جارس2ا جاند ل2 : 

60ا حصة.

 80  : ماريان  اف2ليرت  الس2دة 

حصة.

سنة   99 الشركة  جد م   : املدة 

انطالقا من جاريخ تست2لها بالستل 

التجاري.

الشركة  تس2ير  وتم   : التس2ير 

الس2د  طرف  من  محددة  غير  ملدة 

نج2ب بيروز آوت بنيش2، ا  ا تنس2ة 

سبتمبر   9 بتاريخ  املزداد  اإلسبان2ة، 

1975 بتط2ان  ا حامل  ت2از السفر 

رقم 0615اPAG6 قاطن بإسبان2ا.

التست2ل بالستل التجاري :

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بتط2ان 

رقم  جحت   2020 مارس   3 بتاريخ 

26627 من الستل التحل2لي.
من أجل التخل2ص  النشر املسير

505 P

SOCIETE BOJMADA-PRO
SARL AU

 10 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
جأسيس  جم  قد  بسال،   2020 فبراور 

شركة جحمل ا خصائص التال2ة :
SOCIETE BOJMADA- : التسم2ة

.PRO SARL AU
منعش   -  1  : االجتماعي  الهدف 
مقا ل األشغال متن2عة   -  2 عقاري. 

في البناء. 3 - جاجر.
درهم   100.000  : املال  رأس 
100 درهم  1000 حصة  مقسمة إلى 

للحصة :
 1000  : مر ن  محمد  الس2د 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
شارع   57 رقم   : االجتماعي  املقر 

افريق2ا حي الصفاء القرية سال.
التس2ير : الس2د محمد مر ن.

التجاري  بالستل  التق22د  رقم 
بسال 31271 بتاريخ 27 فبراور 2020.
506 P

SEVEN DIVERS
رأس املال 100.000 درهم

املقر االجتماعي 30 زنقة سب2 شقة 
رقم 2 أكدال الرباط

بمقت�سى عقد جمع عام استثنائي 
«س2فن  لشركة  ال2ح2د  املسير  قرر 
دوفير» ش.م.م اات الشريك ال2ح2د 

ما ولي :
طرف  من  حصة   1000 جف2يت 
الس2د محمد بن و2سف إلى الس2د 

دعن2ن هشام.
الس2د  الشركة  مسير  استقالة 

محمد بن و2سف.
تع2ين مسير جدود للشركة دعن2ن 

هشام.
من   15    7    6 امل2اد  تعدول 

القان2ن األسا�سي للشركة.
بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

جحت رقم 105385.
507 P
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ليو تكستيل انديستري
LEO TEXTILE INDUSTRIES
شركة محد دة املسؤ ل2ة 
رأسمالها : 100.000 درهم

  مقرها اإلجتماعي الكائن ب اا1 
زنقة محمد سم2حة إقامة ج2هرة 
محمد سم2حة الطابق 6 رقم 35  

الدار الب2ضاء 
جأسيس  

جأسيس  جم  بمقت�سى عقد عرفي 
اات  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

املميزات التال2ة :
محد دة  شركة   : الشكل 

املسؤ ل2ة.
 LEO TEXTILE  : االسم 
جكست2ل   «ل22   INDUSTRIES

انديستري».
: استيراد  جصدور أي ن2ع  الهدف 
املنتجات  املعدات  األد ات  من 
املنس2جات  ا خام  منتجات   امل2اد 
 املنتجات الغذائ2ة العض2ية أ  غير 

العض2ية.
زنقة محمد سم2حة  اا1   : املقر 
اقامة ج2هرة محمد سم2حة الطابق 

6 رقم 35 الدار الب2ضاء. 
املدة : 99 سنة ابتداء من إنشاءها.

 100.000  : الشركة  رأسمال 
درهم.

ا حصص الع2ن2ة : 
 LAILA شكير  ل2لى   الس2دة 
  600  : درهم يعني   60.000 CHAKIR
درهم   100 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 

للحصة.
 DRISS El الس2د ادريس العل2ي 
 : يعني  درهم  0000.00ا   ALAOUI
 100 بق2مة  اجتماع2ة  حصة  00ا 

درهم للحصة.
يعني  درهم   100.000  : املتم2ع 
 100 حصة اجتماع2ة بق2مة   1000

درهم للحصة.
من  ابتداء   : االجتماع2ة  السنة   

فاجح وناور إلى 31 من ديسمبر.
مسيرة الشركة :

 LAILA شكير  ل2لى  الس2دة 
.CHAKIR

باملركز   القان2ني  اإلوداع  جم 

الب2ضاء  بالدار  لالستثمار  ا ته2ي 

بتاريخ 6 و2ل22 2020.

الستل التجاري رقم 61اا6ا.
لإلشارة  الب2ان

508 P

وينكس تكنولوجي 
WINGS TECHNOLOGIES

 شركة محد دة املسؤ ل2ة اات 

شريك  احد 

رأسمالها : 10.000 درهم

 مقرها اإلجتماعي الكائن ب اا1 

زنقة محمد سم2حة اقامة ج2هرة 

محمد سم2حة الطابق 6 رقم 35

الدار الب2ضاء 

جأسيس شركة
جأسيس  جم  بمقت�سى عقد عرفي 

اات  املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

املميزات التال2ة :

محد دة  شركة   : الشكل 

املسؤ ل2ة دات شريك  احد.

 WINGS  : االسم 

TECHNOLOGIES  ينكس 

جكن2ل2جي.

إدارة  في  أعمال  رجل   : الهدف 

الصناع2ة  أ   التجارية  العمل2ات 

أ   املدن2ة  ا خدمة  في  الزراع2ة  أ  

مصمم  محلل،  مبرمج،  العسكرية، 

كمب22جر.

زنقة محمد سم2حة  اا1   : املقر 

اقامة ج2هرة محمد سم2حة الطابق 

6 رقم 35 الدار الب2ضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من إنشاءها.

رأسمال الشركة : 10.000 درهم.

ا حصص الع2ن2ة : 

 AHBIB الس2د أحبيب عبد العلى

يعني  درهم   ABDELALI 10000.00

 100 حصة اجتماع2ة بق2مة   100  :

درهم للحصة.

يعني  درهم   10.000  : املتم2ع 

 100 بق2مة  اجتماع2ة  حصة   100

درهم للحصة.

من  ابتداء   : االجتماع2ة  السنة 

فاجح وناور إلى 31 من ديسمبر.

مسير الشركة :

 AHBIB الس2د أحبيب عبد العلى

.ABDELALI

باملركز   القان2ني  اإلوداع  جم 

الب2ضاء  بالدار  لالستثمار   ا ته2ي 

الكبرى بتاريخ 22 و2ن202022.

الستل التجاري رقم 63257ا .
لإلشارة  الب2ان

509 P

 WATEC PIECES شركة

 AUTOS

SARL AU

جأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

القان2ن  إنشاء  جم   2018 و2ن22   22

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

محد دة مميزاتها كالتالي :

 WATEC PIECES  : التسم2ة 

 AUTOS

ب2ع  شراء   : االجتماعي  الهدف 

أجزاء الس2ارات.

الرأسمال : 100.000 درهم.

الشركاء : 

و2سف أ بنعلي. 

الشركة  يدورها  يسير   : التس2ير 

الس2د و2سف أ بنعلي. 

 22 على   1 رقم   : املقر االجتماعي 

س2دي عثمان الدار الب2ضاء.  

مدة الشركة : 99سنة.

السنة املال2ة : جبتدئ في األ ل من 

وناور   جنتهي في آخر و2م من ديسمبر.

باملركز  جم   : القان2ني  اإلوداع 

الب2ضاء  بالدار  لالستثمار  ا ته2ي 

بتاريخ 18 و2ليز 2018.

510 P

ائتمان2ة ك2نفيسك2 ش م م

محاسب معتمد من طرف الد لة

الهاجف : 55 - 0ا - 59 - 22 - 05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

كاف بساتين البيضاء

 CAFE BASSATIN AL BAIDAA 

SARL AU

جأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القان2ن  جأسيس  جم   ،11/06/2020

األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

بشريك  ح2د خصائصها كاآلتي : 

التسم2ة : كاف بساجين الب2ضاء.

الغرض االجتماعي : مقهى.

رقم  ججزئة   : االجتماعي  املقر 

الطابق األر�سي ججزئة  ا  111 شطر 

البساجين الب2ضاء الهرا يين الب2ضاء.

املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

1000 حصة بق2مة  درهم مقسم إلى 

100 درهم لكل  احدة ، كلها محررة 

لفائدة الس2د عبد اإلله السل2ماني، 

 05/07/1976 املزداد بتاريخ  مغربي، 

بتجزئة  الساكن  بالدارالب2ضاء، 

ا  شطر   18 عمارة  ا حدوقة  رياض 

رقم 2 1 س2دي م2من الدار الب2ضاء.

عين الس2د عبد االله   : التس2ير 

كمسير  أعاله،  املذك2ر  السل2ماني، 

منفرد للشركة ملدة غير محد دة.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور إلى 31 ديسمبر.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

جحت   07/07/2020 بتاريخ  الب2ضاء 

بالستل  76ا.738  التق22د  رقم 

التجاري جحت رقم 563.ا6ا
مقتطف   ب2ان

511 P
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ائتمان2ة ك2نفيسك2 ش م م

محاسب معتمد من طرف الد لة

الهاجف : 55 - 0ا - 59 - 22 - 05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

كلوب بساتين البيضاء

 CLUB BASSATIN AL BAIDAA 

SARL D’AU

جأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القان2ن  جأسيس  جم   ،11/06/2020

األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

بشريك  ح2د خصائصها كاآلتي : 

 التسم2ة :  كل2ب بساجين الب2ضاء.

قاعة   : االجتماعي  الغرض 

للرياضة.

رقم  ججزئة   : االجتماعي  املقر 

األ ل  الثاني  الطابق  ا  شطر   111

الهرا يين الب2ضاء  البساجين   ججزئة 

 الدار الب2ضاء.

املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 

1000 حصة بق2مة  درهم مقسم إلى 

كلها محررة  درهم لكل  احدة،   100

لفائدة الس2د عبد اإلله السل2ماني، 

 05/07/1976 املزداد بتاريخ  مغربي، 

بتجزئة  الساكن  بالدارالب2ضاء، 

ا  شطر   18 عمارة  ا حدوقة  رياض 

رقم 2 1 س2دي م2من الدار الب2ضاء.

عبد االله  عين الس2د    : التس2ير 

كمسير  أعاله،  املذك2ر  السل2ماني، 

منفرد للشركة ملدة غير محد دة.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور إلى 31 ديسمبر.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

التجارية املحكمة  لدى   الضبط 

 بالدار الب2ضاء بتاريخ 07/07/2020 

ا8ا.738  التق22د  رقم  جحت 

عدد  جحت  التجاري  بالستل 

581.ا6ا
مقتطف   ب2ان
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ائتمان2ة ك2نفيسك2 ش م م

محاسب معتمد من طرف الد لة

الهاجف : 55 - 0ا - 59 - 22 - 05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

 ميلي بوطي سونطر
   FAMILY  BEAUTY  CENTER

 «FBC»  SARL
جأسيس شركة محد دة املسؤ ل2ة 

بشريك  ح2د
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القان2ن  جأسيس  جم   ،11/06/2020
األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

خصائصها كاآلتي : 
التسم2ة : فم2لي ب2طي س2نطر.

الرمز : اف ب س.
صال2ن   : االجتماعي  الغرض 

التجم2ل.
رقم  ججزئة   : االجتماعي  املقر 
الطابق الثالث ججزئة  ا  شطر   111
الدار  الهرا يين  الب2ضاء  البساجين 

الب2ضاء.
املدة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الرأسمال 
1000 حصة بق2مة  درهم مقسم إلى 
100 درهم لكل  احدة، كلها محررة، 
500 حصة اجتماع2ة  لفائدة الس2د 
مغربي،  السل2ماني،  اإلله  عبد 
بالدار   05/07/1976 بتاريخ  املزداد 
رياض  بتجزئة  الساكن  الب2ضاء، 
رقم  ا  شطر   18 عمارة  ا حدوقة 
الب2ضاء.  الدار  م2من  س2دي   12
الس2دة  فاء  لفائدة  حصة   500 
بتاريخ  املزدادة  مغرب2ة،  املرز قي، 
الساكنة  بالب2ضاء،    11/11/1984
 Q عمارة  ا حدوقة  رياض  بتجزئة 
الشطر 3 الرقم 2 س2دي م2من الدار 

الب2ضاء .
عين الس2د عبد اإلله   : التس2ير 
املرز قي،  السل2ماني  الس2دة  فاء 
املذك2ران أعاله، كمسيرون مشتركين 
للشركة ملدة غير محد دة مع صالح2ة 

إمضاء احدهما.
فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور إلى 31 ديسمبر.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
جحت   07/07/2020 بتاريخ  الب2ضاء 
بالستل  82ا.738  التق22د  رقم 

التجاري جحت عدد 577.ا6ا
513 P

 KECHNOLOGY
S.A.R.L 

جأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القان2ن  إوداع  جم   ،03/03/2020
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 

املحد دة اات املميزات التال2ة :
 KECHNOLOGY  : التسم2ة 

 S.A.R.L
الهدف : مركز االجصال.

 19 الشقة   : االجتماعي  املقر 
 5 رقم  ج2مرت  ابن  زنقة   5 الطابق 

عمارة بلقزيز كليز مراكش.
من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

جأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
االجتماعي محدد في 100.000 درهم. 
السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 
االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

31 ديسمبر.
التس2ير : جم تع2ين الس2د الزهري 

عبد املالك مسيرا للشركة.
بالستل  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 ،23/03/2020 بتاريخ  بمراكش، 

جحت رقم 6ا1132.
ملخص قصد النشر

514 P

SOCIETE RAKHAD PROMO
sarl d’AU

شركة دات مسؤ ل2ة محد دة
رأسمالها 200.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار الب2ضاء
حي مبر كة مجم2عة 8 رقم 5

الطابق اال ل س2دي البرن2�سي 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  
جم  الب2ضاء  بالدار   2019/09/11
اات  بر م2  رغد  شركة  جاسيس 

املميزات التال2ة : 

التسم2ة : رغد بر م2. 
امل2ض2ع : لشركة كم2ض2ع داخل 

املغرب  خارجه :
منعش عقاري في البناء  التجهيز 

 التشي2د.
املنق2ل  العقار  في  الب2ع  الشراء 

 غير املنق2ل. 
جم2ع املعامالت الصناع2ة املال2ة 
جرجبط  التي  التجارية  العقارية 
بطريقة مباشرة  غير مباشرة بهدف 

الشركة. 
املدة : 99 سنة. 

الب2ضاء  الدار   : االجتماعي  املقر 
حي مبر كة مجم2عة 8 رقم 5 الطابق 

اال ل س2دي البرن2�سي. 
راسمال الشركة : 200.000 درهم 
مقسمة ل 2000 حصة من فئة 100 
ال2احدة م2زعة على  للحصة  درهم 

الشكل التالي : 
2000 حصة من فئة  زكار محمد 

100 درهم مقابل 200.000 درهم.
عين الس2د زكار محمد   : التس2ير 

كمسير  ح2د لشركة. 
السنة املال2ة : جبتدئ من فاجح وناور 
ديسمبر من كل سنة ما عدا   31 الى 
التست2ل  جاريخ  من  اال لى  السنة 
بالستل التجاري للمحكمة التجارية 

بالدار الب2ضاء. 
بت2ق2ع  ملزمة  الشركة   : الت2ق2ع 

املسير ال2ح2د املذك2ر اسمه اعاله. 
جم االوداع القان2ني بكتابة الظبط 
الب2ضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  جحت   2020 فبراور   19 بتاريخ 
731369 بالستل التجاري جحت رقم 

57325ا. 
515 P

ف2دما

الهاجف: 6.35ا.0ا.022

contact@fidma.ma : البرود  االلكتر ني

الدار الب2ضاء

شركة الهندسة املعمارية رباج
ش.م.م.

جأسيس شركة محد دة املسؤ ل2ة 
اات الشريك ال2ح2د

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
جأسيس شركة   جم   2020 مارس   13
الشريك  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

ال2ح2د اات املميزات التال2ة :
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الهندسة  شركة   : التسم2ة 

املعمارية رباج ش.م.م، اات الشريك 

ال2ح2د.

املهندس  مهنة  ممارسة   : هدفها 

املعماري.

الب2ضاء،  الدار   : املقر االجتماعي 

61  شارع ال لة ال2ق2ت زا ية مصطفي 

املعاني رقم 85 الطابق 2.

املدة : 99 سنة املحس2بة في جاريخ 

الستل التجاري.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.
 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

1000 حصة بق2مة  درهم مقسم إلى 

100 درهم لل2احدة جم االكتتاب فيها 

 تسدود ربع املبلغ.
أحمد،  رباج   : القان2ني  التس2ير 
رقم بطاقة  حامل  تنس2ة مغرب2ة، 

 BE  836916 ال2طن2ة  التعريف 

1991، مسير  31 ماي  مزدادة بتاريخ 

شارع  قاطن بالدار الب2ضاء،  شركة، 

بير أنزران إقامة عبد امل2من عمارة 5 

الطابق 3 الشقة 6.

املركز  جم   : القان2ني  اإلوداع 

الب2ضاء  بالدار  لالستثمار  اإلقل2مي 

جحت رقم 073ا6ا.
من اجل النسخة  الب2ان
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ULTRABIM
جــــأ سـيـس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 19/06/2020 بتاريخ  الب2ضاء  الدار 

لشركة  األسا�سي  القان2ن  جم  ضع 

باملميزات  اات املسؤ ل2ة املحد دة  

التال2ة : 

ULTRABIM : التسم2ة

الهدف االجتماعي :

IMPORTATION   ET   EXPORTATIO

شارع  61  : االجتماعي   املقر 

 لال واق2ت  مصطفي املعاني الطابق 

الثاني رقم 69 الدار الب2ضاء. 

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

في  محدد  الرأسمال   : الرأسمال 
  1.000 إلى  درهم مقسمة   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
ال2احدة جم2عها محررة   مسندة إلى  

الشريك :
الس2د منعم املعر في. 

القان2ني  لالحت2اط   %5  : األرباح 
س2اء  الشركاء  جقدور   الباقي حسب 

و2زع أ  ونقل.
التس2ير : جم تع2ين الس2د كمسير 
منعم  محد دة  غير  ملدة  للشركة 

املعر في.
بالستل  الشركة  تست2ل  جـم 
رقم  جحت  بالدارالب2ضاء  التجاري 

63183ا بتاريخ 2020/06/26.
ب2ان مختصر

517 P

Sté SERVICE M FILALI
SARL AU

جأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القان2ن  إوداع  جم   ،26/06/2020
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 

املحد دة  اات املميزات التال2ة :
 Sté SERVICE M  : التسم2ة 

.FILALI SARL AU
الهدف : غرض الشركة في املغرب :
ججارة  البضائع  استيراد  نقل 
الل2جيست2ك2ة  التصدور  املراسالت 
 بشكل أعم جم2ع العمل2ات التجارية 
العقارية  أ   املنق2لة  أ   املال2ة  أ  
املرجبطة بشكل مباشر أ  غير مباشر 
بالكائن املذك2ر أعاله أ  من املحتمل 

أن تسهل جط2ير الشركة.
املقر االجتماعي : زنقة سم2ة إقامة 
حي   22 رقم   5 الطابق   3 شهرزاد 

النخ2ل الدار الب2ضاء. 
من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

جأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
االجتماعي محدد في 100.000 درهم. 
السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 
االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

31 ديسمبر.

اوت  الس2د  تع2ين  جم   : التس2ير 

للبطاقة  حامل  مصطفى  فاللي 

جنس2ة   B477841 رقم   ال2طن2ة 

  28/06/1963 مغرب2ة املزداد بتاريخ 

القاطن  الب2ضاء  الدار  ريف  املعا 
بشارع ام الرب2ع زنقة 6 رقم 27 الدار 

الب2ضاء مسيرا للشركة.

بالستل  القان2ني  اإلوداع  جم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار الب2ضاء، بتاريخ 01/07/2020 

جحت الرقم 63855ا.
ملخص قصد النشر
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 STE SEULEMENT POUR LES

 GOURMANDS
SARL AU

RC N°461951

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  1
القان2ن  إوداع  جم  في10/06/2020، 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 

املحد دة بشريك  ح2د  اات املميزات 

التال2ة :

 STE SEULEMENT  : التسم2ة 

 POUR LES GOURMANDS SARL

.AU

جم2ع  إنشاء  تشغ2ل   : الهدف 

اآليس  املقاهي  املطاعم  صاالت 

كريم  املعتنات ؛

إنشاء  تشغ2ل أي  جبة خف2فة 

مؤسسة  أ   سريعة  أ   جبات 

بشكل مباشر أ   لل2جبات السريعة، 

غير مباشر ؛

جنظ2م  إدارة أي حفلة ، ك2كت2ل 

،  كذلك أي نشاط جقدوم الطعام ؛

شراء  تشغ2ل  عمل2ات  جم2ع 

أ   املنق2لة  املمتلكات  جم2ع   ب2ع 

أ   املطاعم  أ   للفندق  املنق2لة  غير 

الس2احة ؛

شراء أ  جأجير املنشآت التي جقدم 

خدمات الطعام أ  الترف2ه ؛

في  املش2رة  املساعدة  جقدوم 

املنهي  الت2ظ2ف  التدريب  مسائل 

 امل2ارد البشرية ؛

اقتناء  استئجار  استيراد جم2ع 
األجهزة  امل2اد  اآلالت  املنتجات 

 امل2اد ا خام.
10 زنقة ا حرية   : املقر االجتماعي 

الطابق 3 الشقة 5 الدار الب2ضاء.
من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

جأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
االجتماعي محدد  في 100.000 .درهم 
اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100.درهم لل2احدة، مكتتبة 

 محررة بالكامل  م2زعة لفائدة :
الس2دة احم2كش خدوجة : 1000 

حصة اجتماع2ة.
السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 
االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

31 ديسمبر.
الس2دة  تع2ين  جم   : التس2ير 

احم2كش خدوجة مسيرة للشركة.
جم اإلوداع القان2ني بالستل   -  2
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 
الب2ضاء، بتاريخ  18/06/2020 جحت 

رقم 736092.
ملخص قصد النشر
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 STE 2A EVOLUTION
S.A.R.L 

RC N° 104397
بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ    -  1
القان2ن  إوداع  جم  في28/05/2020، 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 

املحد دة  اات املميزات التال2ة :
  STE 2A EVOLUTION  : التسم2ة

 .S.A.R.L
نجارة أملن22م، مقا ل في   : الهدف 

مختلف األعمال أ  البناء.
األ ل  الطابق   : االجتماعي  املقر 
رقم 299 الحي الصناعي س2دي غانم 

مراكش.
من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

جأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
االجتماعي محدد  في 100.000 درهم 
فئة  من  سهم   1000 على  مقسمة 

100 درهم م2زعة كاآلتي:
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الس2د الغربي أحمد  : 600 حصة.
الس2د بن الصل2ح  : 00ا حصة.

السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 
االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

31 ديسمبر.
: جم تع2ين الس2د الغربي  التس2ير 

أحمد مسيرا  ح2دا  للشركة.
بالستل  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 ،30/06/2020 بتاريخ  بمراكش، 

جحت رقم 113728. 
ملخص قصد النشر
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  STE ESTRELLA GOLD
S.A.R.L

RC N° 104343
بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ    -  1
جم إوداع القان2ن  في 13/03/2020، 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 

املحد دة  اات املميزات التال2ة :
 STE ESTRELLA   : التسم2ة 

 .GOLD  S.A.R.L
الهدف : مقهى، ال2جبات السريعة.
املقر االجتماعي : ججزئة شرف رقم 

362 محل رقم ا مراكش.
من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

جأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
االجتماعي محدد  في 100.000 درهم 
فئة  من  سهم   1000 على  مقسمة 

100 درهم م2زعة كاآلتي:
الس2د محلي املعطي : 00ا حصة.

الس2د محلي نب2ل  : 600 حصة.
السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 
االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

31 ديسمبر.
جم تع2ين الس2د محلي   : التس2ير 

املعطي مسيرا  ح2دا  للشركة.
جم اإلوداع القان2ني بالستل   -  2
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
 ،29/06/2020 بتاريخ  بمراكش، 

جحت رقم 113690. 
ملخص قصد النشر
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STE NUM INDUSTRIE
شركة محد دة املسؤ ل2ة

 جأســيس
في مؤرخ  عرفي،  عقد   بمقتـــ�سى 
قان2ن  خلق  جم   ،2020 وناور   15

جأسي�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة، 

اات امل2اصفـــات التـــال2ة :

التسم2ــــــــة  : شركة ن2م أنديستري.

الهدف اإلجتمــــاعي :

 حدة ا خ2اطة .

 9/64 مكتب   : اإلجتمـــاعي  املقــر 

املنطقة ا حرة بطنجة.

الرأسمــــــال : محدد في 5000 أ ر .

كالح  الس2د  عـــين   : التسي2ــــــــر 

م2م2ن كمسير للشركة.

بــادئ  مـــن   : اإلجتماع2ـــة  السنـة 

ونــاور إلى آخر ديسمبر من كل سنة،

99 سنة إبتــداء أ ل و2م   : الـمــــــــدة 

من التأسيس النهائي للشركة، ماعدا 

حالتي الفك املسبق أ  التمدوـــــد.

اإلوداع  جم   : القان2نـي  اإلوـــداع 

بـاملحكمة  الضبط،  بكتابة  القان2ني 

و2ل22   7 جـــاريخ  في  بطنجة  التجارية 

2020، جحت الرقم 232172.
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 STE PHARMACIE WILAYA

MOULOUYA
SARL AU

الستل التجاري : 63569ا

جأسيس شركة  
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  1
جم إوداع القان2ن  في 11/02/2020، 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 

املحد دة بشريك  ح2د اات املميزات 

التال2ة :

 STE PHARMACIE  : التسم2ة 

.WILAYA MOULOUYA

مست2صف  تشغ2ل   : الهدف 

ص2دل2ة.

  220-222  : االجتماعي  املقر 

ال2لفة م2ل2ية  شارع  اد   -224 

 الدار الب2ضاء .

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

جأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

في111.000.ا  محدد   االجتماعي 

حصة  1110ا  إلى  مقسم  درهم 

درهم   100 فئة  من  اجتماع2ة 

لل2احدة، مكتتبة   محررة بالكامل .

السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 

االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

31 ديسمبر.

الس2د  تع2ين  جم   :  التس2ير 

عبد العاطي زكري مسير للشركة ملدة 

غير محد دة.

جم اإلوداع القان2ني بالستل   -  2

التجارية  املحكمة  لدى   التجاري 

بالدار الب2ضاء، بتاريخ  30/6/2020، 

جحت رقم 737596.
ملخص قصد النشر
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FID AL IZDIHAR SARL AU

 FIDUCIAIRE DU CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 SIEGE SOCIAL: 547 LOT ACHARAF

MARRAKECH

 IF: 14364396 – patente: 64800045 – RC:

3اا52

 MARRAKECH GSM 06 61 36 83 04 TEL

75 51 35 ا2 05

STE ATELIER BRIOUATE
SARL AU 

جأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

06/03/2020 بمراكش جقرر جأسيس 

املحد دة    املسؤ ل2ة  اات  شركة 

ب2اناتها  كالتالي :

 STE ATELIER  : االسم 

.BRIOUATE SARLAU

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

مسؤ ل2ة محد دة ملسير  ح2د.

نشاط التجاري : 

مطعم.

مم2ل حفالت.

مقهى.

من جاريخ  99 سنة ابتداء    : املدة 

جأسيسها.

 BUREAU 2 A  : املقر االجتماعي 
 DROITE APPT 6 ANGLE RUE
 TARIK IBN : ZIAD ET IBN AICHA
 RESID EXCELSIOR IMM 18

.MARRAKECH
رأس مال الشركة :  90.000 درهم.
محددة  غير  ملدة  الشركة  مسير 

الس2د محمد حب2ب.
بالستل  الشركة  تست2ل  نم 
لدى  الضبط  بكتابة  التجاري  
بتاريخ بمراكش  التجارية   املحكمة 

 25/03/2020 جحت رقم 103133.
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 FIDUCIAIRE FIDUNAS- SARL AU
املقر االجتماعي  : ا2، ممر مرس السلطان 

الطابق 1 رقم 3 الدار الب2ضاء
Tel : 0663/53/43/30

STE LEADER INDUSTRIE 
ش.م.م  

جأسيس شركة
جم   2020 و2ن22   11 بتاريخ 
شركة قان2ن   إنشاء  تست2ل 
اات املسؤ ل2ة املحد دة  خصائصها 

هي كالتالي :
 STE  : االجتماع2ة  التسم2ة 

LEADER INDUSTRIE  ش.م.م. 
الهدف االجتماعي: تهدف الشركة 

إلى :
السباكة  الكهرباء  جرك2بات 

 أعمال أخرى.
الهندس2ة  املهن  أعمال  جم2ع 

املدن2ة.
شراء  ب2ع  ج2زيع  تس2يق أي بند.   

استيراد  جصدور بشكل عام.
الد ل2ة،  التمث2ل  التجارة 
التجاري من أي عالمة ججارية  طن2ة 
في  أ   اململكة  في  منتج  أ    جصن2ع 

ا خارج.
املشاركة املباشرة أ  غير املباشرة 
في جم2ع املعامالت املتعلقة أي من 
لتعزيز  أ   أعاله  املذك2رة  األغراض 
مساهمة عن طريق االشتراك أ  شراء 
األسهم،  عمل2ات الدمج  التحالفات 
 الشراكة  املشاركة أ  خالف الك، 
العامة األس2اق  إلى  املباشر   جقدوم 
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االلتزام  من خالل    ا خاصة س2اء 
بها إما عن طريق التضامن املشترك 
عامة  أخرى  بصفة  شركات  مع 
جم2ع العمل2ات التجارية  الصناع2ة 
مباشرة املرجبطة    العقارية  املال2ة 
أ  غير مباشرة باألهداف املعلنة أ    

التي من شأنها أن جيسر إنماءها. 
املقر االجتماعي : 1 شارع الفتح بن2 
خفان الطابق 2 قم 3 بل ف2دور الدار 

الب2ضاء.
التس2ير :  سيتم تس2ير الشركة من 
 NOUASSE YAHYA الس2د  طرف 
 الس2د TAOUFIK ANAS  بصفتهما 
محددة  غير  للشركة  ملدة  مسيرون 
 س2ق2م2ن بمختلف أعمال الشركة 
من إدارة  جنظ2م بد ن أي ق22د كما 
احد  أي  ج2ق2ع  على  االعتماد  سيتم 
اإلدارية    ال2ثائق  جم2ع  في  منهم 

البنك2ة. 
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسمة  100.000درهم  مبلغ 
 100 1000حصة اجتماع2ة من فئة 
درهم لل2احدة جخصص على الشكل 

التالي :
 NOUASSE YAHYA   : الس2د 

500 حصة.
 TAOUFIK ANAS  : 500 الس2د 

حصة.
محررة  حصة   1000  : املتم2ع  

بالكامل. 
 NOUASSE   دفع الشريك الس2د
  50000 نقدا  مجم2عه  ما   YAHYA

درهم.      
 TAOUFIK دفع الشريك الس2د  
  50.000 نقدا  مجم2عه  ما   ANAS

درهم.
)مئة  100.000درهم   : املتم2ع 

االف درهم) محررة بالكامل.
في  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 
اال ل من وناور  جنتهي في 31 ديسمبر 

من كل سنة.
99 سنة جبتدئ  : محددة في  املدة 
للشركة  النهائي  جأسيس  و2م  من 
اال ان  قبل  ا حل  حالة  باستثناء 
عل2ه  املنص2ص  التأج2ل  حالة  أ  

قان2ن2ا.

باملحكمة  جم  القان2ني  اإلوداع 
رقم  جحت  الب2ضاء  بالدار  التجارية 
بتاريخ  التجاري  لستل  63215ا 

.26/06/2020
لإلشارة  التنب2ه 
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DIVA PREFA
جأسيس

ن2عها SARL AU  عن2ان مقرها 
االجتماعي

البركة ا1، القسمة املفرزة أ 21 
الطابق 2 عمارة رقم 780 حي املسيرة 

2 مراكش منارة
رقم التق22د في الستل التجاري 

103737
بمقت�سى عقد عرفي م2ثق مؤرخ 
مراكش جم إعداد   2020 فبراور   27
الشركة  لشكل  األسا�سي  القان2ن 

باملميزات التال2ة :
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  املحد دة  اات  املسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
.DIVA PREFA : تسم2ة الشركة

جصن2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 تس2يق منتجات البناء.

عن2ان املقر االجتماعي : البركة ا1 
2 عمارة  الطابق   21 القسمة املفرزة 
مراكش،  أ   2 املسيرة  حي   780 رقم 

منارة.
أجلها  من  جأسست  التي   : املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم.
الشخص2ة  الشركاء  أسماء 

 العائل2ة  عنا ينه :
القاطن  أندف  هشام  الس2د 
 77 عمارة  الزيت2ن  برج  باملحام2د 

شقة ا، مراكش.
ج2زيع األنصبة على الشركاء :

 1000  : أندف  هشام  الس2د 
حصة.

أسماء مسيري الشركة الشخص2ة 
هشام  الس2د   العائل2ة  عنا ينهم 
أندف القاطن باملحام2د برج الزيت2ن 

عمارة 77 شقة ا مراكش.

بمراكش  القان2ني  اإلوداع  جم 

رقم  جحت   2020 مارس   17 بتاريخ 

.113208
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 STE GLOBAL BUSINESS

 ASSISTANCE SOLUTIONS
SARL

شركة اات  مسؤ ل2ة محد دة 

جأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

مارس   09 بتاريخ  الب2ضاء  الدار  في 

األسا�سي  القان2ن  جحرير  جم   2020

لشركة اات مسؤ ل2ة  محد دة اات 

املق2مات التال2ة : 

 STE GLOBAL  : التسم2ة 

 BUSINESS ASSISTANCE

SOLUTIONS  ش.م.م.

من  الغرض     : الهدف  

غير  أ   مباشر  الشركة،بشكل 

مباشر،س2اء في املغرب أ  في ا خارج، 

ه2 جنف2ذ األنشطةالتال2ة :

جم2ع  جنظ2م  ججهيز  مراقبة 

ا حسابات  إنشاء أي حالة محاسب2ة 

 مال2ة  ضريب2ة ؛

ا حسابات  مراجعتها  مراقبة 

جم2ع  أص2ل  على   التصدوق 

الشركات أ  املؤسسات ؛

املتعلقة  العمل2ات  جم2ع 

الت2طين،  بالشركات،  الس2ما 

 التك2ين،  التق22م،  التح2يل، 

 زيادة رأس املال، أ  حله، أ  جصف2ته ؛

املش2رة  املساعدة  جقدوم 

التنظ2م2ة  القان2ن2ة  الضريب2ة 

جم2ع  في  اإلداري  التحل2ل   كذلك 

الشركات  املؤسسات ؛

الت2ظ2ف  التدريب ؛

االجتماع2ة،  ججهيز  اإلدارة 

املرجبات  التصريحات  كش2ف 

باألج2ر ؛

استشارات األعمال  االستشارات 

اإلدارية األخرى، باإلضافة إلى ج2طين 

الشركات ؛

مباشر أ  غير   - اقتناء  استغالل 

مباشر - العالمات التجارية  ال2كاالت 

 ا حصريات، فضال عن إنشاء  إوداع 

العمل2ات  براءات   استغالل جم2ع 

الدراسات  جم2ع  االختراع  إجراء 

املتعلقة بالنشاط الرئي�سي ؛

جم2ع  جرجبط  عام،  بشكل 

العمل2ات بشكل مباشر أ  غير مباشر 

بهذا الكائن أ  من املحتمل أن تسهل 

خالل  من  س2اء  جط2يره  إدراكه، 

التدخل املباشر أ  من خالل إنشاء أ  

املشاركة في شركات أخرى لديها كائن 

مماثل أ  اي صلة.

أ الد  مكاجب   : االجتماعي  املقر 
31 شارع ل2ب2رن، الطابق  زيان، رقم 

5 مكتب ا3، طريق أ الد زيان، الدار 

الب2ضاء.

و2م  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

دست2رها.

 : االجتماعي  الرأسمال 

.60.000.00 درهم، املقسم إلى 1000 

درهم لكل  احد   06 حصة من فئة 

منهما كالتالي : 

الس2دة فت2حة قبي : 300 حصة.

الس2دة نزهة قبي :  300حصة.

الس2د طاهر عبد هللا :   300حصة.

:  MB INVESTISSEMENT  الشركة 

100حصة.

اإلدارة : تس2ير الشركة من: طرف 

الس2دة فت2حة قبي.

السنة االجتماع2ة : من فاجح وناور 

 جنتهي و2م 31 ديسمبر.

بعد خصم االحت2اطات   : األرباح 

منح  ومكن  النظام2ة  القان2ن2ة، 

الربح الصافي للمساهمين  

القان2ني  تم2ع  اإلوداع  جم   -  2

باملركز  بالشركة  املتعلقة  املحاضر 

ا ته2ى لالستثمار بالدارالب2ضاء  قد 
ستلت الشركة في الستل التجاري 

بالدارالب2ضاء  التجارية  باملحكمة 

جحت رقم7ا632ا .
مقتطف من أجل اإلشهار
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 STE AMAOUI BEST
LOGISTIC
 S.A.R.L AU

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  1
جم إوداع القان2ن  في 04/03/2020، 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 

بشريك  ح2د   اات  املحد دة 

املميزات التال2ة :

 STE AMAOUI BEST  : التسم2ة 

.LOGISTIC  S.A.R.L AU

الهدف : استشارات في التس2يق.
زنقة احمد   13  : املقر االجتماعي 
املتاطي إقامة النخ2ل الطابق 1 رقم 

8 الدار الب2ضاء.

من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

جأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد  في 100.000 .درهم 

اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100.درهم لل2احدة، مكتتبة 

 محررة بالكامل  م2زعة لفائدة :

 1000  : ب2شع2ب  أم2ي  الس2د 

حصة اجتماع2ة.

السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 

االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

31 ديسمبر.
جم تع2ين الس2د أم2ي   : التس2ير 

ب2شع2ب مسيرا للشركة.

لدى  القان2ني  اإلوداع  جم   -  2

الب2ضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  جحت   ،8/07/2020 بتاريخ  

اا129 بالستل التجاري 773ا6ا.
ملخص قصد النشر
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 STE IN IMPORT
S.A.R.L  AU 

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  1
جم إوداع القان2ن  في 15/06/2020، 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 

بشريك  ح2د   اات  املحد دة 

املميزات التال2ة :

  STE IN IMPORT  : التسم2ة 

 .S.A.R.L AU

الهدف : ب2ع األلعاب.
* املقر االجتماعي : 13 زنقة احمد 
املتاطي إقامة النخ2ل الطابق 1 رقم 

8 الدار الب2ضاء .
من جاريخ  99 سنة ابتداء   : املدة   

جأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
االجتماعي محدد  في 100.000 .درهم 
اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
100درهم لل2احدة، مكتتبة  من فئة 

  محررة بالكامل  م2زعة لفائدة :
الصفري2ي  املل2ك  حب  الس2د 

دريس : 1000 حصة اجتماع2ة.
السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 
االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

31 ديسمبر.
الس2د حب  تع2ين  جم   : التس2ير 
مسيرا  دريس  الصفري2ي  املل2ك 

للشركة.
لدى  القان2ني  اإلوداع  جم   -  2
الب2ضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  جحت   ،8/07/2020 بتاريخ  

12955 بالستل التجاري 795ا6ا.
ملخص قصد النشر
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 NADISTRIB
S.A.R.L

جأسيس شركة
- بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I
جم إوداع القان2ن   ،2020 و2ن22   17
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 

املحد دة    اات املميزات التال2ة :
.NADISTRIB S.A.R.L : التسم2ة

استيراد  جصدور   : الهدف 
املنتجات بجم2ع أن2اعها.

زنقة احمد   13  : املقر االجتماعي 
 1 الطابق  النخ2ل  إقامة   املتاطي 

رقم 8 الدار الب2ضاء .
من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

جأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
االجتماعي محدد  في 100.000 .درهم 
اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100.درهم لل2احدة، مكتتبة 

 محررة بالكامل  م2زعة لفائدة :

 ELIAS YATA وطا  اليس  الس2د 

500 حصة اجتماع2ة ؛

 500 زينب  إبراه2مي  الس2دة 

حصة اجتماع2ة.

السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 

االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

31 دجنبر.

الس2دة  تع2ين  جم   : التس2ير 

للشركة  مسيرة  زينب  إبراه2مي 

بت2ق2عها املنفرد

لدى  القان2ني  اإلوداع  جم   -  II

الب2ضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  جحت   ،2020 و2ل22   8 بتاريخ 

12953 بالستل التجاري 791ا6ا.
ملخص قصد النشر
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SELECT DEALS
S.A.R.L AU

شركة محد دة املسؤ ل2ة بشريك 

 ح2د

اات رأسمال  000 100 درهم

املقر االجتماعي : الدار الب2ضاء 13 
زنقة أحمد املتاطي إقامة لي زالب

 الطابق األ ل الرقم 8، املعاريف 

الستل التجاري عدد : 51061ا

نص اإلشهار

بالدار  بمقت�سى عقد عرفي،    -  1

 ،2019 ديسمبر   11 بتاريخ  الب2ضاء، 

 2019 ديسمبر   12 بتاريخ  مستل 

لشركة  األساس  القان2ن  جحرير  جم 

بشريك  ح2د  املسؤ ل2ة   محد دة 

اات املميزات  التال2ة :

 SELECT DEALS  : التسم2ة 

S.A.R.L AU شركة س2ل2كت دولز.

الهدف : الشركة من أجل هدف : 

شراء أ  ب2ع أ  استيراد أ  جصدور 

جم2ع املنتجات أ  امل2اد أ  العالمات 

الب2ع  أ   التمث2ل  أ   التجارية 

بالتقس2ط أ  الب2ع با تملة للمالبس 

ا تاهزة  جم2ع املعدات  غيرها ؛

األقمشة  في  التقس2ط  ججارة 

 املنس2جات في املتاجر املتخصصة ؛

صنع  خ2اطة املالبس ؛

األزياء  األحذوة  إكسس2ارات، 
 السلع ا تلدوة  ا ت2ارب  املت2هرات 
الرأس  جم2ع   النظارات  أغط2ة 
عناصر األزياء  ا خدمات اات الصلة ؛

إنشاء،  ججارة،  نقل،  ب2ع،  شراء، 
اآلالت،  جأجير  ل2جست2ات،  جط2ير، 
جم2ع  في  العامة  الت2زيع  التجارة 
املنتجات، السلع، امل2اد  امل2اد ا خام 

املختلفة املتعلقة غرض الشركة ؛
ال2ساطة  التمث2ل  العم2لة 

 تم2ع املنتجات من جم2ع األن2اع ؛
الل2جست2ة  العمل2ات  جم2ع 

 املنا لة في كل من املغرب  ا خارج ؛
معدات  أن2اع  جم2ع  ب2ع  شراء 
املعل2مات  األثاث  جكن2ل2ج2ا 
جم2ع  املكتب2ة  كذلك   املعدات 

امللحقات اات الصلة ؛
العمل2ات  جم2ع  عام،   بشكل 
التجارية أ  الصناع2ة أ  املنق2لة أ  
بشكل  املتعلقة  العقارية  املال2ة، 
مباشر أ  غير مباشر بجم2ع األش2اء 
من  التي  أ   الصلة  اات  أ   املماثلة 

املرجح أن تعزز جط2ير الشركة. 
الب2ضاء،  الدار   : املقر االجتماعي 
لي  إقامة  املتاطي  أحمد  زنقة   13
زالب، الطابق األ ل الرقم 8 املعاريف.
الشركة  مدة   : الشركة  مدة 
جاريخ  من  سنة   99 في  محددة 
ما عدا  التست2ل بالستل التجاري، 
في حالة حل الشركة أ  جمدود املدة.  

 100 000 في  محدد   : املال  رأس 
حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
لكل  احدة  درهم   100 اجتماع2ة 

م2زعة باملبالغ بأكملها لفائدة : 
الغراب   محسن  محب  الس2د 

1000 حصة اجتماع2ة ؛
1000 حصة اجتماع2ة.

التســ2ير: الشركة مسيرة من طرف 
الس2د محب محسن الغراب.

في  القان2ني  اإلوداع  جم  لقد   -  2
التجارية  للمحكمة  الضبط  كتابة 
 2019 ديسمبر   18 في  للدار الب2ضاء 
ججاري  ستل  1ا7238،  جحت عدد 

عدد 51061ا .
531 P
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BE NATURAL
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

جم   2020 و2ن22   19 بتاريخ  الب2ضاء 

جأسيس شركة بامل2اصفات التال2ة :

ا   املسؤ ل2ة  محد دة  شركة 

الشريك ال2ح2د.

.BE NATURAL : التسم2ة

إقامة القدس،   : املقر االجتماعي 

مجمع  القدس  شارع  الشريفة،  حي 

الدار الب2ضاء   12 املحل،   12 سكني 

.20000

تس2يق   : االجتماعي  الهدف 

الغذائ2ة  مستحضرات  املنتجات 

التجم2ل التي جنتجها التعا ن2ات.

م2اد  إلى  ا خام  املنتجات  جح2يل 

استهالك2ة.

الغذائ2ة  امل2اد  استيراد  جصدور 

 مستحضرات التجم2ل.

الرأسمال : 100.000 درهم.

الدهاج  أب2  الس2دة   : التس2ير 

به2جة.

املدة : 99 سنة.

املركز ا ته2ي   : اإلوداع القان2ني 

لالستثمار بجهة الدار الب2ضاء.

الستل التجاري رقم : 635ا6ا.
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ABA LTD 
S.A.R.L

شركة محد دة املسؤ ل2ة

اات رأسمال  000 100 درهم

املقر االجتماعي : الدار الب2ضاء إقامة 

الفتح 217 شارع ابراه2م الر داني 

امتداد الطابق األ ل الرقم 3 

الستل التجاري عدد : 5115اا

نص اإلشهار
من  م2ثق  عقد  بمقت�سى   -  1

بالدار  طرف األستاا عادل الن2ري،  

 ،2019 و2ل22   16 بتاريخ  الب2ضاء، 

لشركة  األساس  القان2ن  جحرير  جم 

املميزات   اات  املسؤ ل2ة   محد دة 

التال2ة :

.ABA LTD S.A.R.L  :التسم2ة

الهدف : الشركة من اجل هدف : 

الزراعة 

التجارة  االستيراد  التصدور 

أي نشاط ججاري وتعلق بالزراعة 

املشاركة املباشرة أ  غير املباشرة 

للشركة في جم2ع العمل2ات التجارية 

التي قد جك2ن مرجبطة بأحد األش2اء 

إنشاء  طريق  عن  أعاله  املذك2رة 

شركة جدودة أ  عدادات أ  منظمات 

أ   املساهمة  طريق  عن  أ   جدودة 

األ راق املال2ة أ   االشتراك أ  شراء 

ا حق2ق عمل2ات االندماج،  املشاريع 

املشتركة أ  غير الك ؛ 

العمل2ات  جم2ع  عام   بشكل 

التجارية  الصناع2ة  املنق2لة 

 العقارية  املال2ة التي ومكن أن جزيد 

من جط2ير الغرض االجتماعي 

الب2ضاء،  الدار   : املقر االجتماعي 

ابراه2م  شارع   217 الفتح  إقامة 
األ ل  الطابق  امتداد   الر داني 

الرقم 3.

مدة الشركة : مدة الشركة محددة 

التست2ل  جاريخ  من  سنة   99 في 

حالة  في  عدا  ما  التجاري،  بالستل 

حل الشركة أ  جمدود املدة.  
 100 000 في  محدد   : املال  رأس 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

اجتماع2ة 100,00 درهم لكل  احدة 

م2زعة باملبالغ على الشركاء  كالتالي : 

م2ير  م2كائ2ل  أ حاو2ن  الس2د 

500 حصة اجتماع2ة ؛

 500 البيرج2  ا حاو2ن  الس2د 

حصة اجتماع2ة ؛

1000 حصة اجتماع2ة.

التســ2ير: الشركة مسيرة من طرف 

أ    م2ير  م2كائ2ل  أ حاو2ن  الس2د 

ا حاو2ن البيرج2.

في  القان2ني  اإلوداع  جم  لقد   -  2

التجارية  للمحكمة  الضبط  كتابة 

 2019 أكت2بر   10 في  الب2ضاء  للدار 
ججاري  ستل   ،716510 جحت عدد 

عدد 5115اا .
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STE UCCEN CAR
SARL AU

RC 338327
جأسيس شركة

- بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I
جم إوداع القان2ن   ،2020 و2ن22   29
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 

املحد دة اات املميزات التال2ة :

 sté UCCEN CAR  : التسم2ة 
.SARL AU

بد ن  الس2ارات  كراء   : الهدف 
سائق 

شارع  6ا   : االجتماعي  املقر 
الزرقط2ني الطابق 2 الشقة 6 الدار 

الب2ضاء 
من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

جأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
االجتماعي محدد في 100.0000 درهم. 
السنة االجتماع2ة : جبتدئ السنة 
االجتماع2ة من فاجح وناور  جنتهي في 

31 دجنبر.
جم تع2ين الس2د الكانة   : التس2ير 

محمد مسيرا للشركة.
جم اإلوداع القان2ني بالستل   -  II
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار الب2ضاء، جحت رقم 93ا737.
ملخص قصد النشر

534 P

 STE BATI NORD
AFRIQUE

 SARL 
باتي ن2ر افريق – ش.م.م.ش.  

جأسيـس شـركـة
بالدار  أبرم  بمقت�سى عقد عرفي 
 2019 ديسمبر   30 بتاريخ   الب2ضاء 
لشركة  األسا�سي  القان2ن  جم  ضع 
بامل2اصفات  املسؤ ل2ة  محد دة 

التال2ة :
افريق»   ن2ر  «باتي   : التسم2ة 

ش.م.م .ش. .
هدف الشركة في املغرب كما ه2 

في ا خارج :

بالبناء  التنم2ة  وتعلق  ما  كل 
القطع  ب2ع  شراء  مع  العقارية 

االرض2ة ؛
التصدور  االستيراد  تم2ع م2اد 

 أد ات البناء ؛
التي  األعمال  بجم2ع  الق2ام  مع 
لعمل  األسا�سي  بالهدف  عالقة  لها 
جنم2تها  في  تساهم  الشركة  التي 

 ارجقاءها.
شارع عبد   202  : املقر االجتماعي 
الطابق السفلي الدار   5 امل2من رقم 

الب2ضاء.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  مجزئة   درهم   100.000

حصة بق2مة 100  دراهم لل2احدة .
 1000 محمد  ب2ش2خي  الس2د 

حصة.
من جاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

جأسيسها.
تس2ير ألشركة. تس2ير الشركة من 
غير  ا   باألسهم  شريك  مسير  طرف 

شريك باألسهم.
من  جنطلق   : االجتماع2ة  السنة 
ديسمبر من   31 إلى غاوة  فاجح وناور  

كل سنة.
جم اإلوداع القان2ني باملركز ا ته2ي 
جحت رقم  لالستثمار بالدار الب2ضاء 
بتاريخ   727179 التجاري   الستل 

16 وناور 2020 .
535 P

Société SOUNDS FACTORY
S.A.R.L 

الستل التجاري : 25853ا
 املقر االجتماعي : 1 زنقة الفتح 

بن خفان الطابق 2 الشقة 3 بلفدور 
الدار الب2ضاء
إعالن تعدولي

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
 2020 و2ن22   5 بتاريخ  االستثنائي 
بتاريخ  الب2ضاء  بالدار    املستل 
11 و2ن22 2020، شركاء الشركة اات 
 SOUNDS» املحد دة  املسؤ ل2ة 
برأسمال   FACTORY SARL
)مائة ألف درهم)  درهم    100.000
بن  الفتح  زنقة   1 االجتماعي  املقر 
بلفدور   3 الشقة   2 الطابق  خفان 

الدار الب2ضاء ،  جقرر ما ولي :
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ا تمع العام االستثنائي  افق على 
جف2يت ا حصص الذي جم من قبل :

ف2ت الس2د ا حس2ني هالل عمر 
500حصة اجتماع2ة  لصا ح الس2د 

بن كيران و2نس.
ا تمع العام االستثنائي  افق على 

الت2زيع ا تدود لرأس املال إما :
 1000 و2نس:  كيران  بن  الس2د 

حصة اجتماع2ة  
املتم2ع: 1000 حصة اجتماع2ة.

ج2افق  االستثنائي  العام  ا تمع 
للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير  على 
مسؤ ل2ة  اات  شركة  لتصبح 

محد دة مع شريك  احد.
نت2جة ملا سبق ، جم تعدول امل2اد 1 

 6  7 من النظام األسا�سي.
املحكمة  في  القان2ني  اإلوداع  جم 
رقم  جحت  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

ا0ا736 بتاريخ 19 و2ن22 2020.
536 P

عقد تسير حر
في  مؤرخ  عقد   بمقت�سى 
عل2ه  مصادق  فبراور2020،   21
جم إبرام عقد  و2ن202022،   8 بتاريخ 
تسير حر بين الس2د  عزيز البزودي، 
على  البزودي،  الدون  صالح   الس2د 
ا3  في  كائن  ججاري  محل  تس2ير 
لنشاط  البروهي،  املعد  أحمد  زنقة 
ملدة  الص2دلة،  منتجات  شراء  ب2ع 
فبراور   20 إلى   2020 فبراور   21 من 
2022،  املستل في الستل التجاري 

رقم 177768.
537 P

LAKESHORE
S.A.R.L

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 
رأسمالها   6.500.000  درهم

املقر : 13 مكرر زنقة السعدوة 
الس2ال - الدار الب2ضاء

الستل التجاري عدد:  50711ا
إعالن عن تغ2ير  املقر االجتماعـي

استثنائي  محضر  بمقت�سى 
شركة قررت    ،2020 ماي   11 و2م 
املعرفة   LAKESHORE S.A.R.L

بإسهاب أعاله ما ولي :   

مكرر   13 تغ2ير مقر الشركة من: 
زنقة السعدوة الس2ال الدار الب2ضاء 
شارع الزرقط2ني مكتب رقم  ا6  إلى 
الدار  السادس،  الطابق   16  -  15

الب2ضاء
تغ2ير البند ا  للقان2ن األسا�سي.        
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   23 بتاريخ:  التجارية بالب2ضاء 

2020 جحت رقم .736760.
538 P

HTM CONFECTION 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة  

 رأسمال الشركة : 1.000.000 درهم
 LOT N°57 QI : املقر االجتماعي

AZLI, MARRAKECH
الستل التجاري : 7ا623

ا تمع  قرارات  محضر  بم2جب 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي   العام 
12 ديسمبر 2019 قرر شركاء لشركة 
HTM CONFECTION SARL ما ولي :
من  الشركة  مال  رأس  زيادة 
 10.000.000 إلى  درهم   1.000.000
ا حساب  إدماج  طريق  عن  درهم 
هذه  جحق2ق  للشركاء.  يتم  ا تاري 
 90.000 إصدار  خالل  من  الزيادة 
 100 حصة اجتماع2ة جدودة بق2مة 

درهم للحصة ال2احدة.
القان2ن  من   7  6 املادة  تعدول 
األسا�سي للشركة املتعلق بت2زيع رأس 

املال.  
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 التجارية بمراكش بتاريخ 2 و2ل22 2020 

جحت رقم 3696.
539 P

LALY
SARL

اللي   ش.ا.م.م
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

رأسمالها 10.000 درهم
مقرها : مراكش حي القنارية 

الس2يقة رقم ا10
الستل التجاري : 79025

العام  ا تمع  محضر  بم2جب 
قرر   ،2018 سبتمبر  ا2  بتاريخ 
ا تمع  لقرارات  طبقا  ما  الشركاء 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي   العام 
10 مارس 2020  بمقر الشركة، جمت 

املصادقة على ما ولي : 

بما    LALY رأسمال شركة  زيادة 
قدره 290.000  درهم من أجل رفعه  
 من 10.000 درهم إلى 300.000  درهم 
2900 حصة اجتماع2ة   الك بخلق 
 100 منها  كل  احدة  ق2مة  جدودة 

درهم.
طريق  عن  جمت  الزيادة  هذه 
جارية  مستحقة  دو2ن  مع  مقاصة 
الشريكين  لفائدة  الشركة   على 

كما ولي : 
50ا1    اكتتب  جل2ن  ابن  ر�سى   

حصة اجتماع2ة.
 اللة بضرة  قدرا ي اكتتب 50ا1  

حصة اجتماع2ة.
تعدول الفصلين 6   7 من القان2ن 

األسا�سي للشركة.
التجارية  باملحكمة  اإلوداع  جم 
جحت   2020 و2ل22   8 ملراكش بتاريخ 

الرقم 113987.
540 P

 HYDRAULIQUE
MECANIQUE BAHJA

ش.م.م  
العام  ا تمع  محضر  بم2جب 
شركـــة  في  للشركاء  العادي  الغير 
 HYDRAULIQUE MECANIQUE
بتاريخ  ش.م.م  املنعقد   BAHJA 

2 وناور 2020  جقرر ما ولي :
االجتماعي  املقر  جح2يل   -  1
 155 للشركة من إقامة االزدهار رقم 
السادس  الشطر  القادس2ة  عمل2ة  
 دكان رقم 10 مراكش  إلى ججزأة الكرم 

رقم   32E مراكش.
اإلجتماعي   امل2ض2ع   ج2س2ع   -  2
معدات  ب2ع  كراء  بإضافة النشاط: 

الشحن   التفريغ.
3 -  جح2ين النظام األسا�سي لشركة 
 HYDRAULIQUE MECANIQUE

BAHJA  ش.م.م.  
لدى  القان2ني  اإلوداع  جم   لهذا 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 2020 فبراور  ا1  بتاريخ  بمراكش 
ججاري  ستل   112285 عدد  جحت 

رقم 31039.
541 P

إيني غيزين املغرب
ش.ا.م.م

للشريك ال2ح2د
شركة اات رأسمال : 3.500.000 

درهم
الستل التجاري رقم : 9ا26ا1

مقرها االجتماعي رقم 131 نجزئة 
حمزة س2دي معر ف الدار الب2ضاء
للشركة ال2ح2د  الشريك   قرر 

ما ولي :
األسهم  حصص  جم2ع  جف2يت 
الرزاق  عبد  العبدال ي  الس2د  من 
35.000 سهم، إلى االنسة  حمر مل2اء، 

 الك بنفس الشركة.
كما جم جقدوم الس2د العبدال ي 
الشركة  من  الرزاق الستقالته  عبد 
االنسة  كمساهم  مسير،  تسم2ة 
كمسيرة  ح2دة ملدة غير   حمر مل2اء 

محددة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 30 بتاريخ  الب2ضاء  الدار  التجارية 

وناور 2020 جحت رقم 729021.
542 P

COMED
SARL

مقرها االجتماعي : 38، 39 ججزئة 
القادرية الحي ا حسني ليساسفة، 

الدار الب2ضاء
رفع رأسمال الشركة

ا تمع  قرارات  محضر  بم2جب 
املنعقد  للشركاء  االستثنائي  العام 
2005  املستل  ديسمبر   23 بتاريخ 
بالدار الب2ضاء بتاريخ 23 ماي 2006 

جقرر ما ولي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

6.000.000
الق2مة  رفع  طريق  عن 
 PAR امل2ج2دة  لألسهم  االسم2ة 
 PRELEVEMENT DU PEPORT A

NOUVEAU
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 30 بتاريخ  الب2ضاء  للدار  التجارية 

ماي 2006 جحت رقم : 25ا277.
لإلشارة  الب2ان

543 P
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LIDO INVESTMENT CORP
LIDINCO

شركة مساهمة

رأس مالها قدره 300.000 درهم

املقر االجتماعي : بالدار الب2ضاء- ا، 

ممر القصب

هبة حق الرقبة  حق االنتفاع 
 حصص اجتماع2ة

ا تماعي  القرار  ملحضر  جبعا 

للشركاء بتاريخ 13 مارس 2020، فان 

الشركاء قبل2ا : 

الهبات  حق   الرقبة  حق االنتفاع 

للملك2ة بين الشركاء،  بذلك عدلت 

من   12    6 الفصل  مقتض2ات 

القان2ن األسا�سي للشركة. 

كتابة  لدى  القان2ني  اإلوداع  جم 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

  2020 و2ن22   15 بتاريخ   الب2ضاء، 

جحت رقم 735905. 

544 P

INOXTRAM
SARL

 رأسمالها :  100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع م2الي 

التهامي كلم 10 حي ا حسني

الستل التجاري: 2605ا1

نقل املقر الشركة
العام  ا تمع  عقد  بمقت�سى 

   01/12/2014 بتاريخ  االستثنائي 

قرر مساهم الشركة ما  ولي :

: شارع  ؛ من  I- نقل املقر الشركة 

م2الي التهامي كلم 10 حي ا حسني.

إلى : رقم 1 الطابق األر�سي بناء زح 

5 اقامة س2دي عبد ارحمان، االلفة 

الدار الب2ضاء.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

الب2ضاء في 02/09/2015 جحت رقم 

 .567808

545 P

BEKAY  GLOBAL VISION
بتاريخ  املؤرخ  بمقت�سى املحضر   
شركة      شركاء  قرر    02/07/2020
اات   BEKAY  GLOBAL VISION
الشريك  اات  املحد دة  املسؤ ل2ة 

ال2ح2د، ماولي :
الشركة   : تع2ين مسيرون للشركة 
طرف  من  تس2يرها  ادارتها  وتم 
املس2يرون ملدة غير محددة  الك من 

طرف :
رقم  ج2اد  قطاري  الس2د    -
  ,FB121262 ال2طن2ة  البطاقة 
أحفير   زنقة  النهضة  حي  في  القاطن 

رقم ا25 جا ريرت ؛
رقم  مغيس  البكاي  الس2د    -
 ,FA129882 ال2طن2ة  البطاقة 

القاطن بد ار جاماللت أكل2م بركان.
مسطرة االمضاء :  الشركة ملتزمة 
محد دة  غير  ملدة  املسيرون  بإمضاء 

 هما كالتالي :
الس2د  قطاري ج2اد رقم البطاقة 

.FB121262 ال2طن2ة
الس2د البكاي مغيس رقم البطاقة 

.FA129882 ال2طن2ة
الشركة  فصاعدا  ال22م  من 
س2ف جلتزم جحت امضاء احد هذون 
مستقلة   ليست  بص2غة  املسيرون 
مشتركة بمعنى )امضاء احد املسيرون 

وكفي).
القان2ني  اإلوداع  جم   : اإلوـداع 
االبتدائ2ة  املحكمة  ضبط  بكتابة 
جحت     07/07/2020 بتاريخ  ببركان 

رقم 239/2020.
546 P

 EXPERTISE DIAGNOSTIQUE
INDUSTRIELS

رأسمالها 10.000 درهم
املقر الرئي�سي 202 شارع عبد امل2من 
رقم 5 الطابق السفلي الدار الب2ضاء

الستل التجاري 23955ا/
رقم التعريفي للشركة 
59000087ا002212

ا تمع  محضر  بمقت�سى   -
في  مؤرخ  االستثنائي  العام 
 EXPERTISE لشركة   ،06/03/2020
 DIAGNOSTIQUE INDUSTRIELS

رأسمالها 10.000 درهم جقرر ماولي :

ا حصة  جف2يت  على  امل2افقة 

االجتماع2ة.

ش2خ  أمين  محمد  الس2د  ف2ت  

رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 

اجتماع2ة  حصة   100  FL61105

لفائدة الس2د زكرياء دري2ش ا حامل 

  BL94640 رقم ال2طن2ة  للبطاقة 

50 حصة  الس2د إسماع2ل دري2ش 

رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 

BL123027,  50 حصة اجتماع2ة

تعدول النظام األسا�سي.

بم2جب  املساهمات  تعدول 

6  حصة رأس املال في النظام  املادة 

األسا�سي للمادة 7.

الشركة،  إضافة  غرض  ج2س2ع 

ا خراطة  القطع،  التعرية  أعمال 

النفاثة،  امل2اه  الكهربائ2ة  قطع 

النم2اج األ لي،  عم2ًما  في   خاصة 

املخرطة  الطحن  أعمال  جم2ع 

الرقمي.

جحدوث الق2انين.

بالستل  القان2ني  اإلوداع  جم   -II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار الب2ضاء جحت رقم23955ا.
ملخص قصد النشر

547 P

SOIREE PYJAMA
/RC : 415667/ IF :31803435

ICE : 002150684000097

شركة محد دة املسؤ ل2ة 

رأسمالها  100.000  درهم

املقر االجتماعي : شارع املسيرة زنقة 6 

اكت2بر الطابق 6 رقم 2 حي الراسين 

الدارالب2ضاء

جصف2ة الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد   بم2جب 

 ،10/05/2020 بتاريخ  بالب2ضاء 

قرر   22/06/2020 بتاريخ  املستل 

 SOIREE لشركة  ال2احد  الشريك 

التال2ة  ا خصائص  اات   ،PYJAMA

 RE : 202000207291360  OR :

15966 ما ولي :

جصف2ة الشركة.

قرر الشركاء تع2ين الس2د عط2ف 

حب2بي للق2ام بالتصف2ة.

ا اقامة هدى   : مقر التصف2ة ه2 

الشقة 27 الطابق السفلي املحمدوة. 

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

جحت   30/06/2020 في  بالب2ضاء 

عدد 12008.

548 P

 ANABORA CONSULTIN &

TRADE

SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

شريك  ح2د

رأسمالها 10.000 درهم

مقرها االجتماعي 7 زنقة سبتة إقامة 

رامي طابق 2 مكتب 8 الدار الب2ضاء

الستل التجاري : 283235

الغير  العامة  ا تمع2ة  بم2جب 

العادوة التي انعقدت بتاريخ 12 مارس 

ال2ح2دة  الشريكة  قررت   2020 

ما ولي :

ال2اردة  العمل2ات  على  امل2افقة 

في جقرير املصفي  ا حساب ا ختامي 

كما  ردت جظهر رص2دا إوجاب2ا قدره 

9ا88.15.7  درهم.

التصف2ة  فائض  جخص2ص 

للمساهمة ال2ح2دة.

ابتداء  للتصف2ة  النهائي  اإلغالق 

التفريغ  التاريخ  منح  هذا  من 

للمصف2ة اآلنسة كاكيسنغي ساندرا 

ن2لي إلدارتها  جفريغها ل2الوتها.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

للدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 

جحت   2020 و2ل22ز   2 و2م  الب2ضاء 

رقم 738007.

549 P
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 LANGUAGE IMMERSION
AND TRAINING

SARL
تسم2ة الشركة : ل2نڭ2يثج إميرشن 

إند جريننڭ - شركة  محد دة 
املسؤ ل2ة

ستل ججاري عدد 10985ا
ا حل املسبق للشركة

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
25 و2ن22 2019  بالب2ضاء قرر ا تمع 
ل2نڭ2يثج    - العام االستثنائي لشركة 
إميرشن إند جريننڭ شركة  محد دة 
درهم   100.00 رأسمالها  املسؤ ل2ة  
رياض   1 املتم2عة   13 العمارة   213

االلفة  الدار الب2ضاء التالي :
للشركة  املسبق  انحالل   -  I
ل2نڭ2يثج إميرشن إند جريننڭ  تع2ين 
الس2د  قاسم س2د مصف2ا للشركة؛ 
 93 الزنقة   - التصف2ة  مقر  جحدود 
العائلة  حي   11 الشقة   22 الرقم 

الفرنس2ة الدار الب2ضاء.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
رقم    جحت  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

717017 بتاريخ 16 أكت2بر 2019 .
لإلشارة   الب2ان 

550 P

GENERALUM
SARL AU

تسم2ة الشركة :  ج2نيرال2م شركة  
محد دة املسؤ ل2ة اات شريك 

 ح2د  
ستل ججاري عدد 569ا33

ا حل املسبق للشركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر  بالب2ضاء،     2019 10 سبتمبر 
لشركة  االستثنائي  ال2ح2د  الشريك 
ج2نيرال2م شركة  محد دة املسؤ ل2ة 
اات شريك  ح2د رأسمالها 100,000 
درهم مقرها 213 عمارة 13 مجم2عة 
1 رياض األلفة الدار الب2ضاء التالي :

للشركة  املسبق  انحالل   -  I
خالد  الس2د  ج2نيرال2م  تع2ين    -
حد د مصف2ا للشركة ؛ جحدود مقر 
عمارة  ا  الزنقة  التصف2ة ب ماز ال 
6ا الطابق 3 الشقة 8 الحي ا حسني 

الدار الب2ضاء.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
رقم  جحت  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

723287 بتاريخ 12 ديسمبر 2019 .
لإلشارة    الب2ان 

551 P

G.Z.A
SARL

تسم2ة الشركة : جي. زيد.أ شركة  
محد دة املسؤ ل2ة  

ستل ججاري عدد 292977
ا حل املسبق للشركة

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر  بالب2ضاء،    2018 10 ديسمبر 
  – لشركة  االستثنائي  العام  ا تمع 
جي. زيد.أ شركة  محد دة املسؤ ل2ة  
حي  درهم   100.000 رأسمالها    
الصفاء ججزئة رقم ه 2ا الشقة رقم 

01 ليساسفة  الدار الب2ضاء التالي :
جي.  للشركة  املسبق  انحالل   -  I
الغني  عبد  الس2د  زيد.أ  تع2ين 
زر ال مصف2ا للشركة ؛ جحدود مقر 
نخ2ل الرحمة املتم2عة   - التصف2ة 
 9 الشقة   3 العمارة   1 السكن2ة 
الن2اصر  ب2عزة  دار   1 احمد   لد 

الدار الب2ضاء.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
رقم  جحت  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

708791  بتاريخ 16 و2ل22 2019.
لإلشارة   الب2ان 

552 P

AUTO ECOLE HARHOURA
SARL

تسم2ة الشركة :  أ ط2 اوك2ل 
هره2رة شركة  محد دة املسؤ ل2ة  

املحكمة االبتدائ2ة جمارة ستل 
ججاري عدد 127303 
ا حل املسبق للشركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
23 أكت2بر 2019  بتمارة ‘ قرر ا تمع 
العام االستثنائي لشركة أ ط2 اوك2ل 
محد دة املسؤ ل2ة   هره2رة شركة  
100.00,00درهم مقرها  رأسمالها    
اقامة الريان الرقم 13 ججزئة جاك 6 

هره2رة جمارة  التالي :

للشركة أ ط2  انحالل املسبق   -I
اوك2ل هره2رة   تع2ين الس2د عدنان 
لغماري مصف2ا للشركة؛ جحدود مقر 
 66 الرقم  ال2اسمين  زنقة  التصف2ة 
شاطئ س2دي العابد 1 هره2رة جمارة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ا282  جمارة جحت رقم    االبتدائ2ة 

بتاريخ 27 ن2نبر 2019.
لإلشارة    الب2ان 

553 P

ائتمان2ة ك2نفيسك2  ش م م

محاسب معتمد من طرف الد لة

الهاجف: 55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

CAFE EL INCHAD
SARL AU

مقهى االنشاد ش.م.م
الرأسمال 100.000 درهم

602 شارع ادريس ا حارثي ق ج الدار 
الب2ضاء

الستل التجاري رقم 533ا16
العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي للشركة املؤرخ في 2 و2ن22 
االجتماعي  بمقرها  2020  املنعقد 

جقرر ما ولي :
التصف2ة  عمل2ة  على  املصادقة 

 اإلعالن عن قفلها.
الس2د  الشركة  مصفي  إبراء 

محمد املندولي اإلبراء التام.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
رقم  جحت  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

738719 بتاريخ 8 و2ل22 2020.
مقتطف  ب2ان

554 P

AQVA AGRI
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : زا ية األميرة عائشة 
 سبتة، عمارة A شقة 22 سندس، 

القن2طرة
جأسيس شركة

بالقن2طرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مستل بالقن2طرة، جم  ضع القان2ن 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة اات امل2اصفات التال2ة :

.AQVA AGRI SARL : التسم2ة

املسؤ ل2ة  اات  شركة   : الشكل 

املحد دة.
األميرة  زا ية   : االجتماعي  املقر 

 22 شقة   A عمارة  عائشة  سبتة، 

سندس، القن2طرة.

م2ض2ع الشركة :

االستغالل الفالحي ؛

األشغال املختلفة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  لل2احدة،  درهم   100 بق2مة 

بكاملها، مكتتبة  م2زعة على الشركاء 

كالتالي :

الس2د حسن ال22سفي 330 حصة ؛

الس2د أحمد ابريك 330 حصة ؛

الس2د سبحان املخربش 0ا3 حصة.

املدة : 99 سنة.

التس2ير : أسند إلى الس2د سبحان 

املخربش، ا تنس2ة مغرب2ة، ا حامل 

.G366607 للبطاقة ال2طن2ة رقم

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.
التجاري  بالستل  التق22د  جم 

باملحكمة االبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 
رقم 1ا550 بتاريخ 2 و2ل22 2020.

555 P

SOCIETE STH IMMOBILIER
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

بشريك  ح2د
رأسمالها 100.000 درهم.

املقر االجتماعي : ججزئة ا حدادة رقم 

168 - القن2طرة.

جح2يل املقر االجتماعي
ا تمع  محضر  بمقت�سى 

الشريك  قرر  العادي،  الغير  العام 

 SOCIETE STH لشركة  ال2ح2د 

IMMOBILIER SARL AU، ما ولي :

املقر  جح2يل  على  املصادقة 

من  املذك2رة  للشركة  االجتماعي 

العن2ان القدوم : ججزئة ا حدادة رقم 

168 - القن2طرة.
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املغرب   : ا تدود  العن2ان  إلى 
العربي B3، رقم 5ا6 - القن2طرة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

رقم  جحت  بالقن2طرة  االبتدائ2ة 

75230 بتاريخ 2020/07/08.

556 P

STE YOU MOUT TRANS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

بشريك  ح2د
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الطابق األ ل رقم 

2، بقعة 336، ججزئة بريكة

القن2طرة

جأسيس شركة
بالقن2طرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جم  ضع   ،2020 و2ن22   29 بتاريخ 

اات  لشركة  األسا�سي  القان2ن 

املسؤ ل2ة املحد دة اات امل2اصفات 

التال2ة :

 STE YOU MOUT  : التسم2ة 

.TRANS

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د.

األ ل،  الطابق   : االجتماعي  املقر 
بريكة،  ججزئة   ،336 بقعة   ،2 رقم 

القن2طرة.

م2ض2ع الشركة : نقل األشخاص.

النقل املدر�سي.

النقل الس2احي.

عالقة  له  ما  كل  عامة   بصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماع2ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  لل2احدة،  درهم   100 بق2مة 

على  مكتتبة،  م2زعة  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1000 و2سف  املتقي  الس2د 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى الس2د املتقي   : التس2ير 

و2سف.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 ديسمبر.

التجاري  بالستل  التق22د  جم 

باملحكمة االبتدائ2ة بالقن2طرة جحت 

رقم 55155 بتاريخ 9 و2ل22 2020.

557 P

ADRAR DIS
 ش.ا.م.م

جأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 و2ن22   29 بتاريخ  بالقن2طرة 

 «ADRAR DIS» شركة  جأسيس  جم 

ش.ا.م.م.

 2 رقم  متجر   : االجتماعي  املقر 

عمارة 3 مجم2عة سكن2ة 11 سالم 5  

طريق مهدوة القن2طرة.

امل2اد  ج2زيع   : االجتماعي  الهدف 

الغذائ2ة.

العمل2ات  كل  عامة   بصفة 

لها  التي  التجارية  العقارية  املال2ة 

من  الشركة  التي  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في جنم2ة الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

التس2ير أسند إلى : الس2دان ارخة 

عمر  ارخة حسن.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

رأس املال حدد في مبلغ : 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بق2مة 

اكتتابها  سدد  لل2احدة  درهم   100

 ج2زيعها كالتالي :

الس2د ارخة عمر : 500 حصة.

الس2د ارخة حسن : 500 حصة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  القان2ني 

التجاري  بالستل  بالقن2طرة  ق2د 

بتاريخ   55105 بالقن2طرة جحت رقم 

7 و2ل22 2020.

558 P

STE NORSKE PROFILES
ش.ا.م.م.

اات شريك  ح2د

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقن2طرة، بتاريخ ا2 و2ن22 2020 جم 

NORSKE PROFILES جأسيس شركة

ش.ا.م.م. اات شريك  ح2د.

 1 رقم  متجر   : االجتماعي  املقر 

ججزئة املغرب العربي د القن2طرة.

الهدف االجتماعي :

نجارة  ب2ع األل2من22م.

العمل2ات  كل  عامة   بصفة 

لها  التي  التجارية  العقارية  املال2ة 

من  الشركة،  التي  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في جنم2ة الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

أسند إلى الس2د الغش   : التس2ير 

نب2ل.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

رأس املال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بق2مة 

اكتتابها  سدد  لل2احدة  درهم   100

 ج2زيعها كالتالي :

الس2د الغش نب2ل : 1000 حصة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى   القان2ني 
التجاري  بالستل  بالقن2طرة  ق2د 

بتاريخ    55095 بالقن2طرة جحت رقم 

7 و2ل22 2020.
من أجل املستخرج واإلشارة

559 P

املركز ا ته2ي لالستثمار 

جهة الدار الب2ضاء- سطات

)ملحقة برش2د)

TANSIMCOM SARL AU 
عل2ه  مصادق  عقد  بمقت�سى   

جم  بسطات   08/06/2020 بتاريخ 

اات  لشركة  األسا�سي  النظام   ضع 

لشريك  ح2د  املحد دة  املسؤ ل2ة 

 التي جحمل ا خصائص   التال2ة :

 TANSIMCOM  SARL: التسم2ة 

AU

اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 

املسؤ ل2ة املحد دة لشريك  ح2د

 NEGOCE  : االجتماعي  الهدف 

 FOURNITURE DE BUREAU

 FORMATION CONTINUE
رأس املال: حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 100000  درهم في ود 

    100000 ك2اس  امين  محمد   -

درهم 

من  ابتداء  سنة   99  : -املدة 

التأسيس النهائي.

 31 وناور إلى   1 من  السنة املال2ة: 

ديسمبر من كل عام.

 5 رقم  شقة  االجتماعي:  املقر 

اإلسماع2ل2ة  ججزئة  الثاني  الطابق 

بقعة 39 اإلسماع2ل2ة 7 ـ 39

التس2ير  حق  أعطي   : التس2ير   

محمد امين ك2اس ملدة غير  للس2د: 

محددة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

القان2ني باملحكمة االبتدائ2ة ببرش2د 

جم  كما   312/2020 رقم  جحت 
التجاري  بالستل  الشركة  تست2ل 

عدد  جحــــــــــــــــت   18/06/2020 بتاريخ 

. 13 633

1 C

املركز ا ته2ي لالستثمار 

جهة الدار الب2ضاء- سطات

)ملحقة برش2د)

BOYANG SARL 
عل2ه  مصادق  عقد  بمقت�سى   

جم  ببرش2د   18/06/2020 بتاريخ 

اات  لشركة  األسا�سي  النظام   ضع 

جحمل  املحد دة  التي  املسؤ ل2ة 

ا خصائص التال2ة :

 BOYANG  SARL: التسم2ة  

اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 

املسؤ ل2ة املحد دة 

   : االجتمــــــــــــــــــــــــــــــاعي  الهـــــــــــــــــــــدف 
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رأس املال : حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 100000 درهم في ود 

- ب2هي �سي 50.000 درهم 

 - شنغب2 �سي 0.000ا درهم 

- كنينغ شينغ 10.000 درهم 

من  ابتداء  سنة   99  : -املدة 

التأسيس النهائي.

 31 وناور إلى   1 : من  السنة املال2ة 

ديسمبر من كل عام.

املقر االجتماعي: 185 شارع حسن 

ابن  ثابت حي الزهراء برش2د

التس2ير  حق  أعطي  التس2ير:   

�سي    �سي  شنغب2  ب2هي  للس2دون: 

ملدة غير محددة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

القان2ني باملحكمة االبتدائ2ة ببرش2د 

جحت رقم 325/2020 كما جم تست2ل 

بتاريخ  التجاري  بالستل  الشركة 

22/06/2020 جحت عدد  5ا136. 

2 C

املركز ا ته2ي لالستثمار 

جهة الدار الب2ضاء- سطات

)ملحقة برش2د)

NIAW BOBINAGE SARL 
عل2ه  مصادق  عقد  بمقت�سى   

جم  ببرش2د   13/06/2020 بتاريخ 

اات  لشركة  األسا�سي  النظام   ضع 

جحمل  املحد دة  التي  املسؤ ل2ة 

ا خصائص التال2ة :

  NIAW BOBINAGE :  التسم2ة  

 SARL

اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 

املسؤ ل2ة املحد دة 

 BOBINAGE  : الهدف االجتماعي 

GENERAL
رأس املال : حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 100000  درهم في ود 

- محمد بناني 50.000 درهم 

- سع2د بناني 50.000 درهم 

من  ابتداء  سنة   99  : -املدة 

التأسيس النهائي.

 31 وناور إلى   1 : من  السنة املال2ة 

ديسمبر من كل عام.

ممر شاكيرا   20  : املقر االجتماعي 

حي التيسير 1 برش2د

التس2ير  حق  أعطي   : التس2ير   

للس2دون : محمد بناني   سع2د بناني 

ملدة غير محددة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

القان2ني باملحكمة االبتدائ2ة ببرش2د 

جحت رقم 318/2020 كما جم تست2ل 

بتــــــــــــــــاريخ  التجاري  بالستل  الشركة 

18/06/2020 جحت عدد 639 13.

3 C

املركز ا ته2ي لالستثمار 

جهة الدار الب2ضاء- سطات

)ملحقة برش2د)

  ALIAS PERFORMANCES

SARL AU
عل2ه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  17/06/2020  بالدار الب2ضاء 

جم  ضع النظام األسا�سي لشركة اات 

لشريك  ح2د  املحد دة  املسؤ ل2ة 

 التي جحمل ا خصائص التال2ة :

التسم2ة:

 ALIAS PERFORMANCES  SARL

AU

اات  شركة  القان2ن2ة:  الصفة 

املسؤ ل2ة املحد دة لشريك  ح2د

  : االجتـــــــــــــــــــــــــــماعي  الهــــــــــــــــــــــدف 

 CONSULTING ET PRESTATION

 DE SERVICES

رأس املال: حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 70000  درهم في ود 

- علي اشل2كي 70000 درهم 

من  ابتداء  سنة   99  : -املدة 

التأسيس النهائي.

 31 وناور إلى   1 من  السنة املال2ة: 

ديسمبر من كل عام.

 633-3 الرقم   : االجتماعي  املقر 

الطابق األر�سي ججزئة الدر ة 1 بقعة 

رقم 633 الدر ة برش2د

التس2ير  حق  أعطي  التس2ير:   

للس2د: علي اشل2كي ملدة غير محددة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

القان2ني باملحكمة االبتدائ2ة ببرش2د 

جحت رقم 368/2020 كما جم تست2ل 

بتاريخ  التجاري  بالستل  الشركة 

24/06/2020 جحت عدد 13659.    

4 C

املركز ا ته2ي لالستثمار 

جهة الدار الب2ضاء- سطات

)ملحقة برش2د)

 YASSMINE PRESTIGE SARL 

AU

عل2ه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

جم  ببرش2د   18/06/2020 بتاريخ 

اات  لشركة  األسا�سي  النظام   ضع 

لشريك  ح2د  املحد دة  املسؤ ل2ة 

 التي جحمل ا خصائص التال2ة :

 YASSMINE  : التسم2ة   

PRESTIGE  SARL AU

اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 

املسؤ ل2ة املحد دة لشريك  ح2د

متعهد   : االجتماعي  الهدف 

ا حفالت 

رأس املال : حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 100000 درهم في ود 

- بشرى ودور 100000 درهم 

من  ابتداء  سنة   99  : -املدة 

التأسيس النهائي.

 31 وناور إلى   1 : من  السنة املال2ة 

ديسمبر من كل عام.

الطابق  7اا  االجتماعي:  املقر 

األر�سي زنقة م2خائ2ل نع2مة التسير 

2 برش2د

التس2ير  حق  أعطي  التس2ير:   

للس2دة: بشرى ودور ملدة غير محددة.

اإلوداع  جم  القان2ني:  اإلوداع 

القان2ني باملحكمة االبتدائ2ة ببرش2د 

جحت رقم 386/2020 كما جم تست2ل 

بتاريخ  التجاري  بالستل  الشركة 

29/06/2020 جحت عدد 13675.

5 C

املركز ا ته2ي لالستثمار
جهة بني مالل - خن2فرة

 STE BETTANI GREEN &
SMART BUILDING

BGSB
SARL

100.000 DHS
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   8
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة :
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
 STE BETTANI GREEN : التسم2ة

.& SMART BUILDING BGSB
البناء  أعمال   : الشركة  غرض 
جاجر معدات   - الد لة  جم2ع أعضاء 

الطاقة الشمس2ة - التدبير.
عن2ان املقر االجتماعي : ا17 زنقة 
االبتكار املنطقة الصناع2ة - خريبكة.

مدة الشركة : 99 سنة.
 100.000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم.
إلى  مقسمة   : النقدوة  ا حصص 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة م2زعة على :
محمد بتاني : 50.000 درهما.
هشام بتاني : 20.000 درهما.

محسين بتاني : 10.000 درهما.
ا حسين بتاني : 20.000 درهما.

ا حصص الع2ن2ة :
الشخص2ة  الشركاء  أسماء 

 العائل2ة  عنا ينهم :
محمد بتاني ججزئة سان2ة زنقة 15 

رقم 28 عين الشق الدار الب2ضاء.
املنطقة  ا17  بتاني  هشام 

الصناع2ة حي األمل، خريبكة.
املنطقة  ا17  بتاني  محسين 

الصناع2ة حي األمل، خريبكة.
ا حسين بتاني حي الفتح 3 زنقة ا 

رقم 62 عين الشق الدار الب2ضاء.
ج2زيع األنصبة على الشركاء :

التس2ير  حق  أعطي   : التس2ير 
مسير  مساهم  بتاني  محمد  للس2د 

ملدة غير محد دة.
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محسين  بتاني،  هشام   :  السادة 

بتاني  ا حسين بتاني كمساهمين.

و2ن22   19 جم اإلوداع القان2ني ب 

2020 جحت رقم 7ا63.

6 C

AOUAD AGHRAS
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة بمشارك  احد

بتـــــــــــــــــاريخ  العـــــــــــــــــــــــــرفي  للعقد  جبعا 

2020-06-11  ضع ق2انين الشركة 

اات املميزات التال2ة:

  AOUAD AGHRAS : التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بمشارك  احد .

امل2ض2ع : وتعلق نشاط الشركة :

- اإلنتاج الفالحي.

-   بصفة عامة مختلف العمل2ات 

املنق2لة  العقارية،  املال2ة،  التجارية، 

  غير املنق2لة التي من شانها ج2س2ع 

نشاط الشركة.

ا حق  شارع عبد   : الرئي�سي  املقر 

ج2ريس رقم -31 الداخلـة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

100.000.00 درهم مقسمة إلى ألف 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

عبد ا حق    : وملكها بالكامل الس2د 

ع2اد. 

 : تسير من طرف الس2د   : اإلدارة 

حف2ظ ع2اد ملدة غير محد دة.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

ب2ادي الذهب، بتاريخ: 30-06-2020 

2020-415   املستل في  جحت رقم 

الستل التجاري جحت رقم15719 .

7 C

ADEBSA SERVICES
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة بمساهم  احد

جبعا للعقد العرفي بتاريخ -23-06

جم  ضع ق2انين الشركة اات   2020

املميزات التال2ة:

 ADEBSA SERVICES : التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بمساهم  احد.

امل2ض2ع : وتعلق نشاط الشركة:

- ل2ازم  آالت   معدات املكتب.

-  بصفة عامة مختلف العمل2ات 

املنق2لة  العقارية،  املال2ة،  التجارية، 

 غير املنق2لة التي من شانها ج2س2ع 

نشاط الشركة.

زنقة  املطار  حي   : الرئي�سي  املقر   

لك2يرة رقم -960 الداخلة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

100.000.00 درهم مقسمة إلى ألف 

وملكها  درهم   100 فئة  من  حصة 

بالكامل الس2دة : السع2دة لدبة.

الس2د:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

السع2دة لدبة ملدة غير محددة.

بكتابة  جم  القان2ني:  اإلوداع 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ 30-06-2020  ب2ادي الذهب، 

2020-416   املستل في  جحت رقم 

الستل التجاري جحت رقم 15721.

8 C

EL AZZABIA S.A.R.L A.U
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY RAHMA 4

N°61

DAKHLA- RC N°3111-

بتاريخ ال2ح2د  القرار  اثر   على 

2020-06-23 املنعقد بمقر الشركة   

 EL اات املسؤ ل2ة املحد دة املسماة

AZZABIA S.A.R.L AU قرر الشركاء  

  افق2ا على ما ولي :

- ججدود صالح2ات مسير الشركة: 

الس2د عبد الهادي  حساك ملدة غير 

محددة.

- تعـدوالت قان2ن2ــة. 

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

بالداخلة، بتاريخ:2020-06-30 جحت 
رقم : 418-2020.

9 C

MEDREJ TRANS
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
بتـــــــــــــاريخ  العــــــــــرفي  للعقد  جبــــــــــــــــعا 
ق2انين  جم  ضع   29-06-2020

الشركة اات املميزات التال2ة :
.MEDREJ TRANS : التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
املسؤ ل2ة املحد دة.

امل2ض2ع : وتعلق نشاط الشركة:
- نقل البضائع  حساب الغير.

- نقل املستخدمين  حساب الغير.
-   بصفة عامة مختلف العمل2ات 
املنق2لة  العقارية  املال2ة،  التجارية، 
 غير املنق2لة التي من شأنها ج2س2ع 

نشاط الشركة.
الصناعي  الحي   : الرئي�سي  املقر 

بقعة رقم 138-137 -الداخلـة. 
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
100.000.00 درهم مقسمة إلى ألف 
وملكها  درهم   100 فئة  من  حصة 

بالكامل:. 
املدرج                            ن2جة   : الس2د   -

500 حصة
املدرج                           طاهر   : الس2دة   -

500  حصة 
س2دي  الس2د:  طرف  من  تسير 
ن2جة املدرج   الس2د طاهر املدرج ملدة 

غير محددة.
بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ 07-07-2020  ب2ادي الذهب، 
453-2020   املستل في  جحت رقم 

الستل التجاري جحت رقم 15783.
10 C

   املركز ا ته2ي لالستثمار
جهة بني مالل -خن2فرة

INFOTECHCITY SARL AU
اعالن عن جأسيس شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د 
100000DH

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور  ا2   
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة: 

اات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د
  INFOTECHCITY  :التسم2ة

معدات  جاجر   : الشركة  غرض 
الكمب22جر - برنامج جحل2ل املط2ر

 298 رقم  عن2ان املقر االجتماعي: 
حي االمل، خريبكة

مدة الشركة: 99 سنة.
 100000  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم
إلى  مقسمة  النقدوة:  ا حصص 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة م2زعة على:  
- امين املهادي : 100000 درهما. 

ا حصص الع2ن2ة : 
الشخص2ة  الشركاء  اسماء 

 العائل2ة  عنا ينهم:
 298 رقم  الساكن  املهادي  امين 

حي االمل، خريبكة
ج2زيع االنصبة على الشركاء.

التس2ير  حق  أعطي   : التس2ير 
للس2د: امين املهادي مساهم    مسير 

ملدة غير محد دة
 /  06/16 جم االوداع القان2ني ب 

2020 جحت رقم 6333
11 C

 STE WILAYA CENTER 
DIVERTISSEMENT

شركـــــة اات املسؤ ل2ــــة املحــــد دة 
بشريـــــك  احـــــد

رأسمالهـــــا 30.000,00 درهـــــم
 مقـرها االجتماعـي: شــارع املهــــدي بــن 
بركــــة زنقـــة غــــر ب رقـــم -12  جطـــــ2ان

عقــــــــــد التأ س2ــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقتض2ـــات  طبقـــا 
املـــؤرخ في 03/03/2020 بتطـــ2ان, جـــم 
جأس2ـــس القانـــــــ2ن األساســـي لشركـــة 
بشريـــــك  املحـــد دة  املسؤ ل2ـــة  اات 

 احـــــد بامل2اصفـــات التال2ـــة :
 WILAYA  : الشركــــــــة  تسم2ــــة 

 CENTER DIVERTISSEMENT
الشركـــة   : الشركـــــة  أغـــــراض 

جأسســـت لألغـــراض التال2ـــة :
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قاعـــــة األلعـــــاب  شـــــرب القهـــــ2ة 
 بشكــل عــام العمل2ــات التجاريـة 
األغــراض  بأحــد  املرجبطــة  املال2ــة 

املذكــ2رة .
املقر االجتماعي: شــارع املهــــدي بــن 
بركــــة زنقـــة غــــر ب رقـــم -12  جطـــــ2ان

لقـــد جحـــدد رأسمـــال   : الرأسمــــــــــــال 
الشركـــة فــــي مبلـــغ قـــدره : 30.000،00 
مـــن  300حصـــة  إلـــى  مقســـم  درهـــم 
درهـــم لكـــل حصـــة مف2جـــة   100 فئـــة 

كمـــا ولـــي :  
الس2ــــد : ماهـــــر أوـــــت شتـــــ2ي وصـــل 
إلــــى   1 مــــن  حصـة مرقمــة   300 إلــى 

.300
-املـــدة : حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي 
99 سنـــة ابتـــــداء مـــــن جاريــــخ التست2ـل 

بالستـل التجـاري. 
-التس2ير : لقـــــد أسنـــدت صالح2ـــة 
ماهـــــر  الس2ــــد  إلـــى  الشركــــة  تسي2ــــر 
أوـــت شتـــ2ي كمس2ـــر  احـــد ملــــدة غ2ـــــــر 

محـــــــددة.
لـــدى  القان2نـــي  اإلوـــداع  جـــم   -
كتابـــة الضبـــط باملحكمـــة االبتدائ2ـــة 

بتطـــ2ان بتاريـــخ : 10/03/2020
73ا0  جق22ــــد  رقـــــم  جحـــــت 
جحـــت  التجـــاري  بالستـــل  الشركـــة 

رقم :26727  
مقتطـــف مـــن أجـــل الب2ـــان  النشـــر

12 C

AFRIKA SEA TRANS
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
جبعا للعقد العرفي بتاريخ -18-06
جم  ضع ق2انين الشركة اات   2020

املميزات التال2ة:
                 AFRIKA SEA TRANS: التسم2ة
اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
امل2ض2ع : وتعلق نشاط الشركة:

- نقل البضائع  حساب الغير.
- ب2ع   جصدور السمك با تملة.

-   بصفة عامة مختلف العمل2ات 
املنق2لة  العقارية  املال2ة،  التجارية، 
 غيرا ملنق2لة التي من شأنها ج2س2ع 

نشاط الشركة.

رقم   I حي النهضة   : املقر الرئي�سي 

259  -الداخلـة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

100.000.00 درهم مقسمة إلى ألف 

وملكها  درهم   100 فئة  من  حصة 

بالكامل:

الشم2طي        الدون  عز   : الس2د 

500 حصة

 500 امع2ف  ا حافظ   : الس2د 

حصة

  : تسير من طرف الس2د   : اإلدارة 

عز الدون الشم2طي ملدة غير محددة.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ 30-06-2020  ب2ادي الذهب، 

في  2020-414  املستل  رقم  جحت 

الستل التجاري جحت رقم.15717.

13 C

 SOLO PESCA
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
بتــــــــــــــــاريخ  العــــــــــــــــــــــرفي  للعقد  جبعا 

ق2انين  جم  ضع   15-06-2020

الشركة اات املميزات التال2ة:

SOLO PESCA : التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

امل2ض2ع : وتعلق نشاط الشركة:

- التصدور، الب2ع   الشراء، النقل 

، التس2يق ملختلف أن2اع األسماك   

م2اد  ججهيزات،  املنت2جات البحرية، 

عالقة  ماله  كل  عام  أ ل2ة  بشكل 

بالصناعة   التجارة البحرية. 

- بصفة عامة مختلف العمل2ات 

املنق2لة  العقارية  املال2ة،  التجارية، 

 غيرا ملنق2لة التي من شأنها ج2س2ع 

نشاط الشركة.

املقر الرئي�سي : الحي الصناعي رقم 

2ا  -الداخلـة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

100.000.00 درهم مقسمة إلى ألف 

وملكها  درهم   100 فئة  من  حصة 

بالكامل:

الس2د: البشير حماد 250 حصة

الس2د:  حسن ب2شنة 250 حصة

الس2د :  حسن ملت2د 250 حصة

الس2د: حم2ة امبارك 250 حصة

الس2د  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

محمد ب2شنة  ملدة غير محددة.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

ب2ادي الذهب، بتاريخ  26-06-2020 

في  403-2020  املستل  رقم  جحت 

الستل التجاري جحت رقم.15701.

14 C

NARAPU
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة بمشارك  احد

بتــــــــــــــــاريخ  العـــــــــــــــــــــــــرفي  للعقد  جبعا 

ق2انين  جم  ضع   25-06-2020

الشركة اات املميزات التال2ة:

NARAPU : التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بمشارك  احد.

امل2ض2ع : وتعلق نشاط الشركة:

إلى  ال2جبات  تسل2م  ج2ص2ل   

املنازل.

-  بصفة عامة مختلف العمل2ات 

املنق2لة  العقارية  املال2ة،  التجارية، 

 غيرا ملنق2لة التي من شأنها ج2س2ع 

نشاط الشركة.  
املقر الرئي�سي : حي االمل II رقم 08  

- الداخلـة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

100.000.00 درهم مقسمة إلى ألف 

وملكها  درهم   100 فئة  من  حصة 

بالكامل الس2د: الناجم الرامي.

تسير من طرف الس2دة:   : اإلدارة 

الناجم الرامي ملدة غير محددة

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ 02-07-2020  ب2ادي الذهب، 

في  2020-425  املستل  رقم  جحت 

الستل التجاري جحت رقم 15737.

15 C

 INTERNATIONAL FISH

  PROVIDERS S.A.R.L
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL: AV.EL

AARGOUB N°01-ا772

DAKHLA-RC N°15689-

االستثنائي  العام  ا تمع  اثر  على 

بمقر  املنعقد   26-06-2020 بتاريخ 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  الشركة 

 INTERNATIONAL FISH املسماة 

PROVIDERS S.A.R.L    قرر الشركاء  

  افق2ا على ما ولي :

وملكها  حصة   170 جف2يت   -

الس2د  محمد در يش لفائدة الس2د 

اومن العلج.

- تعـدوالت قان2ن2ــة. 

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

بالداخلة، بتاريخ :02-07-2020

 جحت رقم : 2020-429.

16 C

OUADAGRI
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

بتــــــــــــــــاريخ  العرفي  للعـــــــــــــــــــــــقد  جبعا 

ق2انين  جم  ضع   26-06-2020

الشركة اات املميزات التال2ة:

OUADAGRI : التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

امل2ض2ع : وتعلق نشاط الشركة:

الفالحي  استغالل  االنتاج 

األرا�سي الفالح2ة. 

-   بصفة عامة مختلف العمل2ات 

املنق2لة  العقارية  املال2ة،  التجارية، 

 غيرا ملنق2لة التي من شأنها ج2س2ع 

نشاط الشركة.

املقر الرئي�سي : حي م2الي الرش2د 

رقم 511  -  الداخلـة. 
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مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
100.000.00 درهم مقسمة إلى ألف 
مقسمة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كالتالي : 
 500  : الس2د: سرحان االحرش   -

حصة 
- الس2دة : سعاد فك2 : 500 حصة
الس2د:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

سرحان االحرش ملدة غير محددة.
بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ 02-07-2020  ب2ادي الذهب، 
في  2020-426  املستل  رقم  جحت 

الستل التجاري جحت رقم 15739.
17 C

 TAMOUDA VILLAGE
S.A.R.L.  A.U

شركة محد دة املسؤ ل2ة اات 
الشريك ال2ح2د

برأس مال 100000.00 درهم
مقرها االجتماعي : شارع محمد اليزود 
عمارة سارة «س» رقم «ب1» جط2ان
جأسيس شركة محد دة املسؤ ل2ة 

اات  شريك  ح2د
بمقت�سى عقد عرفي ادعت   1-
لالستثمار  ا ته2ي  باملركز  نسخة 
جم   04/03/2020 بتاريخ  بتط2ان 
لشركة  األسا�سي  النظام   ضع 
شريك  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

 ح2د خصائصها كالتالي:
.TAMOUDA VILLAGE:التسم2ة

الغرض : االنعاش العقاري.
املقر االجتماعي شارع محمد اليزود 
عمارة سارة «س» رقم «ب1» جط2ان

املدة : 99 عام.
بمبلغ  حدد   : املال  رأس 
100000.00 درهم مقسم على 1000 
درهم م2زعة    100 حصة من ق2مة 

كالتالي :
امحمد  للس2د  حصة   10.000

اللبادي.
السنة االجتماع2ة : جبتدأ من فاجح 

وناور  جنتهي في متم دجنبر.

من  الشركة  ستدار  التسـ2ير: 
طرف  عادل البادي  زهير الزره2ني 
 أمين اللبادي   وك2ن2ا لهم صالح2ات 

 اسعة للتعامل باسم الشركة.
لــدى  القان2نـــي  اإلوـــداع  جـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــ2ة 
لتطــ2ان بتاريــخ: 05/03/2020 جحــت 
رقــــم  52ا0  جق22ــد الشركـة بالستــل 
التجــاري بتاريــخ 06/03/2020 جحــت 

رقــم 26693.
للخالصة  االستمارة 

18 C

راج إليك ش.م.م.
RAJELEC

Société à Responsabilité Limitée
 Au capital de Cent Mille

dirhams 100.000,00 Dirhams
 Siège Social : Avenue Homman

Fetouaki Bloc Zainab n°79
TETOUAN – MAROC

بشارع حمان الفط2اكي بل2ك زينب 
رقم 79

جط2ان - املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
-1جبعا للعقد العـــــــــــــــــــــــــرفي بتاريخ 28 
فبراور 2020 جم  ضع ق2انين الشركة 

اات املميزات التال2ة :
-1 التسم2ة:  « راج إل2ك «،  شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة.
شركة اات   : الشكل القان2ني   2-

املسؤ ل2ة املحد دة.
-3امل2ض2ع : وتعلق نشاط الشركة 

باملغرب أ  في ا خارج:
- أشغال جثب2ت الكهرباء  غيرها.

العمل2ات  عامة مختلف   بصفة 
املنق2لة  العقارية،  املال2ة،  التجارية، 
  غير املنق2لة التي من شأنها ج2س2ع 

نشاط الشركة.
بشارع حمان   : -4املقر االجتماعي 
الفط2اكي بل2ك زينب رقم 79 جط2ان 

- املغرب.
-5املدة : 99 سنة ابتداء من جاريخ 

جأسيسها النهائي.

حدد في   : -6الرأسمال االجتماعي 

100.000,00 درهم مقسمة إلى  مبلغ 

1.000 حصة من فئة 100,00 درهم 

لل2احدة، جخصص للشركاء   سددت 

بأجمعها.

 350  : قابلي  ثرية   -  : -7الشركاء 

حصة.

- رجاء االشهب : 350 حصة.

- رش2د الفقير : 300 حصة.

رش2د  الس2د  عين   : -8التس2ير 

الفقير كمسير قان2ني للشركة.

األرباح  جحدود  بعد   : -9األرباح 

لإلدخار   5% تسحب  الصاف2ة 

القان2ني   الباقي و2زع عليهم حسب 

ا حصص التي وملكها كل  احد منهم.

لــدى  القان2نـــي  اإلوـــداع  جـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــ2ة 

لتطــ2ان بتاريــخ: 05/03/2020.

0اا0  جق22ــد  رقــــم  جحــت 

بتاريــخ  التجــاري  بالستــل  الشركـة 

06/03/2020 جحــت رقــم 26685.  

19 C

KMKA BETON
جأسيس شركـة

شركـة محد دة املسؤ ل2ة 

رأسمالها 00 100.000  درهم

املقر االجتماعي : د ار لهمامدة، 

جماعة م2الي عبد هللا، امللك 

املسمى « اكدال 13»، اقل2م 

ا تدودة.

رقم التق22د في الستل التجاري :

16503

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ  مستل   ،2020 و2ن22   03

2020، جم إعداد القان2ن  03  و2ن22 

األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

باملميزات التال2ة:

محد دة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة.

 KMKA» الشركة   : تسم2ة 

« BETON

لصناعة  :  حدة  الشركة  غـرض 
ا خرسنة 

.Central Béton

 ب2ع م2اد البناء.
د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
هللا،  عبد  م2الي  جماعة  لهمامدة، 
اقل2م   ،«13 اكدال   » املسمى  امللك 

ا تدودة.
املبلغ محدد في  رأسمال الشركة: 
00 100.000 درهم مقسم إلى 1000 
 100.00 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 
ال2احدة م2زعة على  للحصة  درهم 

الشريكين كالتالي: 
 500  : - الس2د احمد القائم باهلل 

حصة اجتماع2ة.
القائم  ا حف2ظ  عبد  الس2د   -

باهلل: 500 حصة اجتماع2ة.
الشركة  يسيرها  ودور  التس2ير: 

الس2د احمد القائم باهلل.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 
املحكمة االبتدائ2ة با تدودة بتاريخ 

15 و2ن22 2020 جحت رقم 986ا2.
خالصة  ب2ان

20 C

 SURF SCHOOL EL
 HAOUZIA
جأسيس شركـة

شركـة محد دة املسؤ ل2ة اات 
شريك  ح2د 

رأسمالها 00 100.000 درهم
املقر: 16، درب ال رق2ة ج2الل2ة، 

ازم2ر
رقم التق22د في الستل التجاري:

16515
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بتـــاريخ  مستل   ،2020 مارس   02
جم إعداد القان2ن   ،2020 مارس   18
األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

باملميزات التال2ة :
محد دة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة دات شريك  ح2د.
 SURF» الشركة   : تسم2ة 

« SCHOOL EL HAOUZIA
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لتنظ2م  مقا لة   : الشركة  غـرض 
التظاهرات  االنشطة الرياض2ة.

عن2ان املقر االجتماعي : 16، درب 
ال رق2ة ج2الل2ة، ازم2ر

املبلغ محدد في   : رأسمال الشركة 
00 100.000 درهم مقسم إلى 1000 
 100.00 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 
اسم  في  ال2احدة  للحصة  درهم 

الشريك ال2ح2د : 
 1000  : اشخ2ر  الس2د محمد   -

حصة اجتماع2ة.
الس2د  الشركة  ودور   : التس2ير 
للبطاقة  ا حامل  اشخ2ر  محمد 
 MA118908 ال2طن2ة للتعريف رقم 

ملدة غير محد دة. 
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 
املحكمة االبتدائ2ة با تدودة بتاريخ 

22 و2ن22 2020 جحت رقم ا99ا2.
خالصة  ب2ان

21 C

« EL JADIDA SCOOP»
جأسيس شركـة

شركـة محد دة املسؤ ل2ة دات 
شريك  ح2د 

رأسمالها 00 10.000 درهم
املقر: كراج بالطابق السفلي، 337، 

ججزئة القدس، ا تدودة.
رقم التق22د في الستل التجاري:

16523
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بتـــاريخ  مستل   ،2020 مارس   05
جم إعداد القان2ن   ،2020 مارس   27
األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

باملميزات التال2ة :
محد دة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة دات شريك  ح2د.
 EL JADIDA  : الشركة  تسم2ة 

« SCOOP
اعالم2ة  :  كالة  الشركة  غـرض 

للت2اصل.
عن2ان املقر االجتماعي:

 ،337 السفلي،  بالطابق  كراج 
ججزئة القدس، ا تدودة.

املبلغ محدد في  رأسمال الشركة: 
 100 إلى  مقسم  درهم   10.000  00
 100.00 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 
اسم  في  ال2احدة  للحصة  درهم 

الشريكة ال2ح2دة : 
- االنسة هدى حنبلي : 100 حصة 

اجتماع2ة.
االنسة  الشركة  جدور   : التس2ير 
للبطاقة  ا حاملة  حنبلي  هدى 
 M591102 رقم  للتعريف  ال2طن2ة 

ملدة غير محد دة. 
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 
املحكمة االبتدائ2ة با تدودة بتاريخ 

22 و2ن22 2020 جحت رقم 998ا2.
خالصة  ب2ان

22 C

 ERGO-PERFORMANCE
جأسيس شركـة

شركـة محد دة املسؤ ل2ة اات 
شريك  ح2د 

رأسمالها 00 100.000 درهم
املقر االجتماعي : مكتب بالشقة رقم 
18، الطابق الثاني، اقامة املسيرة، 
شارع املسيرة ا خضراء، ا تدودة.
رقم التق22د في الستل التجاري:

16519
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بتــاريخ  مستل   ،2020 مارس   12
جم إعداد القان2ن   ،2020 مارس   16
األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

باملميزات التال2ة:
محد دة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤ ل2ة اات شريك  ح2د.
Ergo-  : الشركة  تسم2ة 

 Performance
: مقا لة  خدمات  غـرض الشركة 

التك2ين  التنم2ة الذاج2ة.
املتال  في  االستشارة  خدمات 
الصح2ة  بيئة  الصناعي  ال2قاوة 

العمل.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الثاني،  الطابق   ،18 رقم  بالشقة 
املسيرة  شارع  املسيرة،  اقامة 

ا خضراء، ا تدودة.

محدد  املبلغ  الشركة:  رأسمال 

إلى           مقسم  درهم   100.000  00 في 

بق2مة  اجتماع2ة  حصة   1000

في  ال2احدة  للحصة  درهم   100.00

اسم الشريك ال2ح2د : 

 1000  : االحرش  خالد  الس2د   -

حصة اجتماع2ة.

الس2د  الشركة  ودور   : التس2ير 

للبطاقة  ا حامل  االحرش  خالد 

 MC3680ا رقم  للتعريف  ال2طن2ة 

ملدة غير محد دة.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 

املحكمة االبتدائ2ة با تدودة بتاريخ 

22 و2ن22 2020 جحت رقم 996ا2.
خالصة  ب2ان

23 C

 EVENT’S NAHID
جأسيس شركـة

شركـة محد دة املسؤ ل2ة 

رأسمالها 00 90.000  درهم
املقر االجتماعي: محل ججاري 

بالطابق السفلي 8، زنقة عمر بناصر 

الزم2ري ،ججزئة نرجس، ا تدودة.

رقم التق22د في الستل التجاري :

16511

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتـاريخ  مستل   ،2020 فبراور   29
جم إعداد القان2ن   ،2020 مارس   16

األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

باملميزات التال2ة:

محد دة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة.

 EVENT’S»  : الشركة  تسم2ة 

« NAHID

: مم2ن ا حفالت،  غـرض الشركة 

صناعة  ب2ع  االنشطة،  جنظ2م 

ا حل2يات بالتقس2ط.

محل  االجتماعي:  املقر  عن2ان 

زنقة   ،8 السفلي  بالطابق  ججاري 

عمر بناصر الزم2ري ،ججزئة نرجس، 

ا تدودة.

محدد  املبلغ   : الشركة  رأسمال 

إلى            مقسم  درهم   90.000  00 في 

900 حصة اجتماع2ة بق2مة 100.00 

م2زعة على  درهم للحصة ال2احدة  

الشركاء كالتالي: 

 300 ا حس2ي:  االنسة ام2مة    -

حصة اجتماع2ة.

 300 غضبان:  كريمة  االنسة   -

حصة اجتماع2ة.

- الس2د عبد العالي غضبان: 300 

حصة اجتماع2ة.

االنسة  الشركة  ودور  التس2ير: 

كريمة  االنسة  ا حس2ي     ام2مة  

غضبان   الس2د عبد العالي غضبان 

الزامي   بت2ق2ع  مشتركين   كمسيرون 

مشترك .

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 

املحكمة االبتدائ2ة با تدودة بتاريخ 

22 و2ن22 2020 جحت رقم 992ا2.
خالصة  ب2ان

24 C

FIDUCIARE

LAAJEB ACCOUNTING SARL

 AV DES FAR RES JAWHARAT ,550

TETOUAN N° C, TETOAN

LOCATION JET CENTER
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

قد   24/02/2020 بتاريخ  جط2ان 

املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس  جم 

ا خصائص  جحمل  املحد دة  التي 

التال2ة: 

 LOCATION JET  : التسم2ة 

  CENTER

اات  شركة   : القان2ن2ة  الصفة 

املسؤ ل2ة املحد دة بشريك  ح2د.

الهدف االجتماعي  

في  الس2اح2ة  الرحالت  جنظ2م 

البحر،

ق2ارب،  املائ2ة،  الدراجات  جأجير 

دراجة نارية رباع2ة،  محرك خارجي،

النارية  الدراجات  استيراد 

البحرية، الدراجات النارية الرباع2ة، 

املعدات البحرية  قطع الغ2ار.
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العمل2ات  جم2ع  عــام   بشكل 
الصناع2ة  التجارية  املال2ة 
املرجبطة  العقارية   العقارية  غير 
بشكل مباشر أ  غير مباشر باألغراض 
أ   مشابهة  أغراض  أ   إليها  املشار 

مماثلة.
درهم   100.000٫  00: املال  رأس 
فئة  من  1000.حصة  إلى  مقسمة 

100 درهم.
الشركاء ;

نب2ل ا خلطي 1000 حصة  
املدة : .99 سنة

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 
31 دجنبر من كل سنة ماعدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ التست2ل.
جيش  شارع   : االجتماعي  املقر 
 C رقم  جط2ان  ج2هرة  إقامة  امللكي 

جط2ان.
مغربي  ا خلطي  نب2ل   : التس2ير 
التعريف  لبطاقة  حامل  ا تنس2ة 

.LG 31388 ال2طن2ة
لــدى  القان2نـــي  اإلوـــداع  جـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــ2ة 
لتطــ2ان بتاريــخ: 06/03/2020 جحــت 
رقــــم  55ا0  جق22ــد الشركـة بالستــل 

التجــاري جحــت رقــم 26699  
مقتطف للنشر  االشهار 

25 C

 STE INFOCOMERCIO
TETOUAN SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
18/02/2020 قد جم جأسيس شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة  التي جحمل 

ا خصائص التال2ة : 
 INFOCOMERCIO لتسم2ة: ا

 TETOUAN
SARL AU : الصفة القان2ن2ة

البرامج  ب2ع   : االجتماعي  الهدف 
 األجهزةاملعل2ماج2ة  ل2ازم جكن2ل2ج2ا 

املعل2مات  منتجات الطباعة
درهم   100.000,00  : املال  رأس 
مقسمة إلى 1000حصة من فئة 100 

درهم.
املدة : 99 سنة.

من فاجح وناور إلى   : السنة املال2ة 

31 دجنبر من كل سنة ماعدا السنة 

األ لى جبتدئ من جاريخ  التست2ل.

ا حسن  شارع   : االجتماعي  املقر 

11  ادال   رقم  ا خير  إقامة  الثاني 

-جط2ان

التس2ير :سام2ة ا خنش2ف

لــدى  القان2نـــي  اإلوـــداع  جـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــ2ة 

لتطــ2ان بتاريــخ: 25/02/2020.

0361  جق22ــد   : رقــــم  جحــت 

بتاريــخ:  التجــاري  بالستــل  الشركـة 

26/02/2020 جحــت رقــم: 26591.
مقتطف للنشر  االشهار 

26 C

 GPM TRANS

ش ا م م

ش و 
جأس2ـــــــس شركـــــة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

جم   06/03/2020 بتاريخ  بتط2ان 

 ضع القان2ن األسا�سي لشركة اات 

املميزات  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

التال2ة:

 GPM TRANS التسم2ة:    -  1 

ش ا م م- ش  

2 - غاوة الشركة : النقل الس2احي.     

-3 املدة : 99 سنة

شارع    311  : االجتماعي  املقر   4-

عبد ا خالق الطريس عمارة ص2نطر 

افيس رقم B، جط2ان.

-5  رأسمال الشركة:  00 100.000 

درهم، مقسمة على 1000 حصة من 

فئة 100.00 درهم للشريكة ال2ح2دة 

الس2دة غزالن املنص2ر.

مدورا  عين  الشركة:  تس2ير   6-

للشركة الس2د  املهدي البدري.  

-7 األرباح: وقتطع عن األرباح 5% 

لتك2ين الذخيرة القان2ن2ة،   الفائض 

عدد  حسب  الشركاء  بين  وقسم 

ا حصص لكل  احد منهم.

لــدى  القان2نـــي  اإلوـــداع  جـــم   -II

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــ2ة 

لتطــ2ان بتاريــخ : 10/03/2020  جحــت 

رقــــم 81ا0  جق22ــد الشركـة بالستــل 

التجــاري جحــت رقــم  26731.
مقتطف من أجل النشر

27 C

SEASPOT
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

بمشارك  احد

بتــــــــــاريخ  العـــرفي  للعــــــــــــــــقد  جبعــــــــــا 

ق2انين  جم  ضع   19-06-2020

الشركة اات املميزات التال2ة:

SEASPOT: التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بمشارك  احد.

امل2ض2ع : وتعلق نشاط الشركة:

- التصدور، الب2ع  الشراء، النقل، 

األسماك  أن2اع  ملختلف  التس2يق 

 املنت2جات البحرية، ججهيزات، م2اد 

عالقة  ماله  كل  عام  أ ل2ة  بشكل 

بالصناعة   التجارة البحرية.

-  بصفة عامة مختلف العمل2ات 

املنق2لة  العقارية  املال2ة،  التجارية، 

ج2س2ع  شأنها  من  ملنق2لةالتي   غيرا 

نشاط الشركة.  

املقر الرئي�سي : شارع العرك2ب رقم 

-7724-01 الداخلة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

100.000.00 درهم مقسمة إلى ألف 

وملكها  درهم   100 فئة  من  حصة 

بالكامل الس2د: السالك باه2ة.

الس2د:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

السالك باه2ة ملدة غير محددة.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ 26-06-2020  ب2ادي الذهب، 

2020-402   املستل في  جحت رقم 

الستل التجاري جحت رقم 15699.

28 C

 BEST CHOICE FOODS
AUSTRALIA S.A.R.L AU

Au Capital : 100.000,00 DHS
 Adresse : AV.MED V ZONE
 INDUSTRIELLE REGUIBA

MASSIRA II
DAKHLA-RC N°8113-

17- على اثر قرار املســـــــــــــــــير بتاريخ 
2020-03 املنعقد بمقر الشركة اات 
 BEST » املسؤ ل2ة املحد دة املسماة
 CHOICE FOODS AUSTRALIA

s.a.r.l AU » قرر ما ولي
شارع   : جح2يل مقر الشركة من   
الصناعي  الحي  ا خامس  محمد 
حي  إلى  -2الداخلة  املسيرة  الرك2بة 
 23 رقم  السمام2ط  شارع  االمل 

الداخلة.
تعدوالت قان2ن2ـة.

جم بكتابة الضبط لدى املحكمة 
االبتدائ2ة ب2ادي الذهب، بتاريخ -19

2020-06 جحت رقم376-2020. 
29 C

 NAJMAT DAKHLA CARS
SARL AU

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: HAY OUM
TOUNSSI N°77

DAKHLA- RC N°13289-
على اثر القرار ال2ح2د بتاريخ -17
الشركة  بمقر  املنعقد   03-2020
املسماة    املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 
 NAJMAT DAKHLA CARS S.A.R.L
AU قرر الشريك ال2ح2د على ما ولي :
جصح2ح ا خطأ املتعلق بعن2ان   -
رقم  الت2ن�سي  ام  حي  من  الشركة 
-77الداخلة الى حي ام الت2ن�سي رقم 

-177الداخلة. 
- تعـدوالت قان2ن2ــة. 

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
 18-06-2020  : بتاريخ  بالداخلة، 

جحت رقم : 362-2020.
30 C
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YASSINE SIRVUSS
S.A.R.L AU

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL: HAY OUED
CHIAF NR 24

DAKHLA-RC N°11625-
االستثنائي  العام  ا تمع  اثر  على 
بمقر  املنعقد   27-02-2020 بتاريخ 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  الشركة 
 YASSINE املسماة  بمساهم  احد 
قرر الشركاء    SIRVUSS S.A.R.L AU

  افق2ا على ما ولي :
وملكها  حصة   500 جف2يت   -
الس2د واسين خادري لفائدة الس2د 

فؤاد خادري.
واسين  الس2د  تع2ين  جاك2د   -
غير  ملدة  للشركة  كمسير  خادري 

محددة.
للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير   -
من شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 
اات  شركة  إلى  بمشارك  احد 

املسؤ ل2ة املحد دة.
- تعـدوالت قان2ن2ــة. 

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
 18-06-2020  : بتاريخ  بالداخلة، 

جحت رقم : 363-2020.
31 C

RAHALAT AL JANOUB SNC
 AU CAPITAL DE : 10.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL: HAY ESSALAM

NR 1159
DAKHLA-RC N°7683-

- على اثر ا تمع العام االستثنائي 
بمقر  املنعقد   09-06-2020 بتاريخ 
الشركة اات االسم ا تماعي املسماة   
قرر   RAHALAT AL JANOUB SNC

الشركاء    افق2ا على ما ولي :
- جف2يت 50 حصة جملكها الس2دة  
محمد  الس2د  لفائدة  باسين  كلث2م 

ب2هدود.

للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير   -
إلى  ا تماعي  االسم  اات  من شركة 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

بمساهم  احد .
محمد  الس2د  تع2ين  جاك2د   -
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ب2هدود 

محددة.
- تعـدوالت قان2ن2ــة. 

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
جحت  بالداخلة بتاريخ:18-06-2020 

رقم : 364-2020.
32 C

ATLA PECHE
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة بمشارك  احد
بتـــــــــــــاريخ  ـــــــــــــــرفي  العـــــــــــ للعقد  جبعا 
ق2انين  جم  ضع   13-03-2020

الشركة اات املميزات التال2ة:
ATLA PECHE : التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
املسؤ ل2ة املحد دة بمشارك  احد.
امل2ض2ع : وتعلق نشاط الشركة :

- التصدور، الب2ع  الشراء، النقل، 
األسماك  أن2اع  ملختلف  التس2يق 
 املنت2جات البحرية، ججهيزات، م2اد 
عالقة  ماله  كل  عام  أ ل2ة  بشكل 

بالصناعة   التجارة البحرية.
-  بصفة عامة مختلف العمل2ات 
املنق2لة  العقارية،  املال2ة،  التجارية، 
 غير املنق2لة التي من شانها ج2س2ع 

نشاط الشركة.
الحي  السالم  حي   : الرئي�سي  املقر 

الصناعي رقم -272 الداخلة.
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
100.000.00 درهم مقسمة إلى ألف 
وملكها  درهم   100 فئة  من  حصة 

بالكامل الس2د: فهد اودب2ش .
الس2د:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

فهد اودب2ش ملدة غير محددة.
بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ 19-06-2020  ب2ادي الذهب، 
في  2020-372  املستل  رقم  جحت 

الستل التجاري جحت رقم 15651.
33 C

SAIF PECHE
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة بمشارك  احد
بـــــــــــــــــتاريخ  العرفي  للعقد  جبــــــــــــــــــــــعا 
ق2انين  جم  ضع   05-05-2020

الشركة اات املميزات التال2ة:
SAIF PECHE: التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
املسؤ ل2ة املحد دة بمشارك  احد.
امل2ض2ع : وتعلق نشاط الشركة:

- التصدور، الب2ع  الشراء، النقل، 
األسماك  أن2اع  ملختلف  التس2يق 
 املنت2جات البحرية، ججهيزات، م2اد 
عالقة  ماله  كل  عام  أ ل2ة  بشكل 

بالصناعة  التجارة البحرية.
-  بصفة عامة مختلف العمل2ات 
املنق2لة  العقارية،  املال2ة،  التجارية، 
 غير املنق2لة التي من شانها ج2س2ع 

نشاط الشركة.
رقم  السالم  حي   : الرئي�سي  املقر 

-745 الداخلة.
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
100.000.00 درهم مقسمة إلى ألف 
وملكها  درهم   100 فئة  من  حصة 
بالكامل الس2د: عبد العزيز الص2في .
الس2د:  من طرف  تسير   : اإلدارة 
عبد العزيز الص2في ملدة غير محددة.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ 17-06-2020  ب2ادي الذهب، 
في  2020-350  املستل  رقم  جحت 

الستل التجاري جحت رقم 15621.
34 C

BEWA FOODS
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
بمشارك  احد

بــــــــــــتاريخ    العرفي  للعــــــــــــــــــــقـد  جبعا 
ق2انين  جم  ضع   11-03-2020

الشركة اات املميزات التال2ة:
BEWA FOODS: التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 
املسؤ ل2ة املحد دة بمشارك  احد.

امل2ض2ع : وتعلق نشاط الشركة:

- التصدور، الب2ع  الشراء، النقل، 

األسماك  أن2اع  ملختلف  التس2يق 

 املنت2جات البحرية، ججهيزات، م2اد 

ماله عالقة  كل  عام  بشكل  أ ل2ة   

بالصناعة   التجارة البحرية.

-  بصفة عامة مختلف العمل2ات 

املنق2لة  العقارية،  املال2ة،  التجارية، 

  غير املنق2لة التي من شانها ج2س2ع 

نشاط الشركة.

احمد  شارع   : الرئي�سي  املقر 

عمارة العطار   2 باحن2ني حي املسيرة 

مكتب رقم -02 الداخلة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

100.000.00 درهم مقسمة إلى ألف 

وملكها  درهم   100 فئة  من  حصة 

بالكامل الس2د: ا حسين بال .

الس2د:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

ا حسين بال ملدة غير محددة.

بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 

االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ 17-06-2020  ب2ادي الذهب، 

في  351-2020  املستل  رقم  جحت 

الستل التجاري جحت رقم 15623.

35 C

CAN AFRICA
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

بمشارك  احد

بـــــــــــــــــــتاريخ  العـــــــــــرفي  للعقد  جبـــــــــعا 

ق2انين  جم  ضع   11-06-2020

الشركة اات املميزات التال2ة :

 CAN AFRICA : التسم2ة

اات  شركة   : القان2ني  الشكل 

املسؤ ل2ة املحد دة بمشارك  احد.

امل2ض2ع      : وتعلق نشاط الشركة:

- أشغال البناء  أشغال مختلفة.

-  بصفة عامة مختلف العمل2ات 

املنق2لة  العقارية،  املال2ة،  التجارية، 

 غير املنق2لة التي من شانها ج2س2ع 

نشاط الشركة.

املقر الرئي�سي : حي املسيرة II شارع 

الش2خ ماءالع2نين رقم -01 الداخلة.
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مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
100.000.00 درهم مقسمة إلى الف 
وملكها  درهم   100 فئة  من  حصة 
 SIDI YAHYA  : الس2د  بالكامل 

.MOCTAR HABODDY
طرف  من  تسير   : اإلدارة 
 SIDI YAHYA MOCTAR الس2د: 

HABODDY ملدة غير محددة.
بكتابة  جم   : القان2ني  اإلوداع 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ 26-06-2020  ب2ادي الذهب، 
في  404-2020  املستل  رقم  جحت 

الستل التجاري جحت رقم 15703.
36 C

 EL MEDREJ PECHE S.A.R.L
AU

Au Capital : 5.000.000,00 DHS
R.C N° 14137

على اثر قرار املســـــــــــــــــــير بتـــــــــــــاريخ -04
2020-06 املنعقد بمقر الشركة اات 
بمساهم  احد  املحد دة  املسؤ ل2ة 
 EL MEDREJ PECHE  » املسماة 

s.a.r.l AU » قرر ما ولي
ب2ع  نقل البضائع  حساب الغير, 

 شراء السمك با تملة.
ج2س2ع نشاط الشركة ليشمل :

تع2ين الس2د ن2جة املدرج  الس2د 
طاهر املدرج كمسيرون للشركة.

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
ب2ادي الذهب، بتاريخ : 15-06-2020 

جحت رقم : 332-2020.
37 C

 ALGUE MER COEBO
S.A.R.L  AU

AU CAPITAL DE : 100.000.00 DHS
 SIEGE SOCIAL: HAY EL

 GHOFRANE AVENUE HASSAN
BEN JELLOUNE N°62
DAKHLA-RC N°9507-

االستثنائي  العام  ا تمع  اثر  على 
بمقر  املنعقد   06-03-2020 بتاريخ 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  الشركة 

 ALGUE MER COEBO املسماة 
الشركاء   افق2ا  قرر   S.A.R.L AU

على ما ولي :
وملكها  حصة   1.000 جف2يت 
الس2د مصطفى ارفاع لفائدة الس2د 

حمى بعيش.
استقالة الس2د مصطفى ارفاع   -

من منصبه كمسير للشركة. 
بعيش  حمى  الس2د  تع2ين   -

 كمسير للشركة ملدة غير محددة.
ج2س2ع نشاط الشركة ليشمل:   -
ب2ع  الغير,  البضائع  حساب  نقل 

السمك با تملة.
- تعـدوالت قان2ن2ــة. 

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة  املحكمة  لدى  الضبط 
  18-06-2020 بتاريخ  بالداخلة، 

جحت رقم : 360-2020.
38 C

املركز ا ته2ي لالستثمار

 الوة جهة بني مالل - خن2فرة

STE  S.T.O.R.V
SARL AU

املستل   العرفي  العقد  بمقت�سى 
إنشاء  جم   2020 أبريل   3 بتاريخ 
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة اات 
ا خصائص  جحمل  ال2ح2د  الشريك 

التال2ة :
 STE  S.T.O.R.V SARL :  التسم2ة 

.AU
د ار اومي من2افن اك2دود   : املقر 
نلخير ا تماعة التراب2ة اك2دود نلخير 

- إقل2م أزيالل.
الغرض : األشغال املختلفة.

 2.000.000  : رأس املال بالدرهم 
درهم.

مدة الشركة : 99 سنة.
املسير : الس2د بنيش2 إسماع2ل.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 
وناور  جنتهي في 31 ديسمبر.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القان2ني 
أبريل   9 بتاريخ  بأزيالل  االبتدائ2ة 
101  رقم الستل  2020 جحت رقم 

التجاري جحت رقم 017ا.
39 C

 STE RENOV ENERGIE

INFINIE
SARL

املستل  العرفي  العقد  بمقت�سى 

إنشاء  جم   ،2020 فبراور   13 بتاريخ 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

جحمل ا خصائص التال2ة :

 STE RENOV  : التسم2ة 

.ENERGIE INFINIE SARL

ا تماعة  الزيت2ن،  حي   : املقر 

التراب2ة أزيالل، إقل2م أزيالل.

الغرض :

 ENTREPRISE DE GENIE

INFORMATIQUE ؛

 MD DE MATERIEL OU DE

 PANNEAU POUR L’ENERGIE

.SOLAIRE OU EOLIENNE

رأس املال : 100.000 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة.

املسير ن : الس2د بلمبخ2ت فهد.

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور  جنتهي في 31 ديسمبر.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 2020 مارس   5 بتاريخ   بأزيالل 
رقم الستل التجاري  ا8  جحت رقم 

ه2 3991.

40 C

 STE GENERALE GENIE 

 TRAVAUX  SARL AU
ا1 بل2ك 5 ا حمدان2ة بني مالل 

راس املال 100.000 دهم 

الستل التجاري رقم 119ا 

اعالن قفل جصف2ة شركة 

بمقت�سى القرار االستثنائي لشركاء 

جم  17/12/2019 بتاريخ   الشركة  

 ما ولي 

- قفل التصف2ة

- املصادقة على حساب التصف2ة  

  جقرير املصفي

- اعالن نهاوة جصف2ة الشركة .

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   -

 09 جحت عدد  االبتدائ2ة بني مالل   

بتاريخ 07/01/2020

41 C

 STE BENI OUSSAMA SARL

اعالن قفل  جصف2ة  شركة 

 20 غشت  ججزئة املحطة  رقم 9 

الطابق 1 بني مالل 

راس املال 100.000 دهم 

الستل التجاري رقم 9ا3ا 

االستثنائي  القرار  بمقت�سى 

لشركاء الشركة بتاريخ 06/03/2019 

جم ما ولي 

- قفل التصف2ة

- املصادقة على حساب التصف2ة  

 جقرير املصفي.

- اعالن نهاوة جصف2ة الشركة 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   -

 35 عدد  جحت  مالل  بني  االبتدائ2ة 

بتاريخ 14/01/2020

42 C

 STE SOMAWORK SARL

اعالن قفل  جصف2ة  شركة 

20 زنقة 7 بالد احمد بن صا ح  أ الد 

حمدان بني مالل 

راس املال 100.000 دهم 

الستل التجاري رقم 933ا 

االستثنائي  القرار  بمقت�سى 

لشركاء الشركة بتاريخ 25/12/2019    

جم ما ولي 

- قفل التصف2ة  

- املصادقة على حساب التصف2ة  

 جقرير املصفي

- اعالن نهاوة جصف2ة الشركة 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   -

 08 عدد  جحت  مالل  بني  االبتدائ2ة 

بتاريخ 07/01/2020

43 C
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AFRIFISH SARL AU 
شـركـة اات مسؤ ل2ة محد دة 

رأسمالها 100.000.00 درهم
مقرها : شارع ال2طاس2ين  رقم 23 
حي  الرحمة  املسيرة -3 الداخلة 

I/- جأس2ـــس:
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم إحداث القان2ن   ،  16/12/2019
مسؤ ل2ة  اات  لشـركـة  األسا�سي 

محد دة.
 AFRIFISH SARL التسم2ــة:   -/1

AU
شـركـة اات مسؤ ل2ة محد دة

2/- الهــدف : تهدف الشركة س2اء 
خارجه  حسابها  أ   املغرب  داخل 

ا خاص أ   حساب الغير إلى :
االسماك  جم2ع   ب2ع  معا تة 

  املنت2جات البحرية . 
العمل2ات  جم2ع  كذلك 
املال2ة التي لها  التجارية،  الصناع2ة، 
عالقة مباشرة أ  غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 
شارع   : االجتماعي  املقر   -/3  
الرحمة   حي   .23 رقم  ال2طاس2ين 

املسيرة -3 الداخلة.
من  سنة ابتداء   99  : املــدة   -/ ا   

جاريخ التأسيس النهائـي
5/- رأس املـال : حدد رأس املال في 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 

1000 حصة من فئة 100 درهم
 لل2احـد لفائدة الس2د :

واوا حم2دة  1000 حصة  •
6/- التسي2ـر :عهـد تسي2ـر الشركـة 

إلى الس2د: واوا حم2دة 
من  جبتـدئ   : املال2ـة  السنـة   -/7
فاجـح وناوـر  جنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.
لالحت2اط   5%  : األربــاح   -/8

القانـــ2نـي.
II/- اإلوــداع القانـ2نـي :

باملحكمـة  القانـ2نـي  اإلوـداع  جـم 
 - الداخلة  جهـة  ل2الوـة  االبتدائ2ة 
الداخلـة  بمدونـة  الذهب،   ادي 
عـدد  جحـت   18/12/2019 وـ2م 
رقم  التجاري  الستل   1351/2019

.15051
للنشر  الب2ان

44 C

 STE EL BERGOU

 INTERNATIONAL TRADE

COMPANY SARL AU
شركـــــة اات املسؤ ل2ــــة املحــــد دة 

بشريـــــك  احـــــد
رأسمالهـــــا 100.000,00 درهـــــم

 AV AZROU : مقـرها االجتماعـي 

 N°1 KAISSARIAT BISMILAH N°

17 TETOUAN

عقــــــــــد التأس2ــــــــــس

عرفـــي  عقـــد  ملقتض2ـــات  طبقـــا 

املـــؤرخ في 17/02/2020 بتطـــ2ان, جـــم 

جأس2ـــس القانـــــــ2ن األساســـي لشركـــة 

بشريـــــك  املحـــد دة  املسؤ ل2ـــة  اات 

 احـــــد بامل2اصفـــات التال2ـــة :

 STE EL  : الشركــــــــة  تسم2ــــة   -

 BERGOU INTERNATIONAL

TRADE COMPANY SARL AU

الشركـــة   : الشركـــــة  أغـــــراض   -

جأسســـت لألغـــراض التال2ـــة :

االستيراد  التصدور  تم2ع أن2اع 

املالبس  األحذوة.

 بشكــل عــام العمل2ــات التجاريـة 

األغــراض  بأحــد  املرجبطــة  املال2ــة 

املذكــ2رة .

 AV AZROU االجتماعي:  املقر   -

 N°1 KAISSARIAT BISMILAH N°

17 TETOUAN

جحـــدد  لقـــد   : الرأسمــــــــــــال   -
قـــدره:  مبلـــغ  فــــي  الشركـــة  رأسمـــال 

إلـــى  مقســـم.  درهـــم   100.000،00

درهـــم   100 فئـــة  مـــن  1000حصـــة 

لكـــل حصـــة مف2جـــة كمـــا ولـــي:  

ب2خ2ت ب2رك2 دج2برون   : الس2ــــد 

وصـــل إلــى 1000 حصـة مرقمــة مــــن 1 

إلــــى 1000 .

-املـــدة : حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي 

99 سنـــة ابتـــــداء مـــــن جاريــــخ التست2ـل 

بالستـل التجـاري. 

-التس2ير : لقـــــد أسنـــدت صالح2ـــة 

تسي2ــــر الشركــــة إلـــى الس2ــــد ب2خ2ت 

ب2رك2 دج2برون كمس2ــــــر  احـــد ملــــدة 

غ2ـــــــر محـــــــددة.

لـــدى  القان2نـــي  اإلوـــداع  جـــم   -

كتابـــة الضبـــط باملحكمـــة االبتدائ2ـــة 

بتطـــ2ان بتاريـــخ: 21/02/2020 جحـــــت 

رقـــــم اا03  جق22ــــد الشركـــة بالستـــل 

التجـــاري جحـــت رقم : 26577  . 
مقتطـــف مـــن أجـــل الب2ـــان  النشـــر

45 C

خدمــات املحاسبة ابن ا حاج

ش. م. م.

21، شــارع املقا مـة رقم 10 جطـ2ان

ڭـــيت أ كـــار
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

شريك  ح2د

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات شريك  ح2د

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتطـ2ان 

جأسيس  جم   ،25/02/2020 بتاريخ 

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

شريك  ح2د خصائصها كالتالي:

ڭـــ2ت أ   » التسم2ة االجتماع2ة:   -

كـــار « ش. م. م. اات شريك  ح2د

كراء  االجتماعي:  الهدف   -

الس2ارات بد ن سائق.

شارع  الت2جة   : االجتماعي  املقر   -

شفشا ن رقم 6 جط2ان

- املدة : 99 سنة.

000,00 100 درهم   : - رأس املال 

كل  ق2مة  حصة   1000 إلى  مقسم 

 احدة 100,00 درهم.

- املتصرف : أسند تس2ير الشركة 

ا خملي�سي  الرحمان  الس2د عبد  إلى 

ملدة غير محد دة.

من   %5 خصم  بعد   : األرباح   -

القان2ني،  االحت2اطي  جأسيس  أجل 

الشريك  قرار  و2زع حسب  الفائض 

ال2ح2د.

لــدى  القان2نـــي  اإلوـــداع  جـــم   -

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــ2ة 

جحــت   06/03/2020 لتطــ2ان بتاريــخ 

رقــــم  56ا0  جق22ــد الشركـة بالستــل 

التجــاري جحــت رقــم  26701  

46 C

 GALVANIZE CONSULTING
شركـة محد دة املسؤ ل2ة  دات 

شريك  ح2د

رأسمالها 00 100.000 درهم

املقر االجتماعي : ا تدودة، القطعة 

رقم 5 ، املحل التجاري رقم 1 

الطابق السفلي، امللك املسمى 

املهدي 1،ا تدودة.

رقم التق22د في الستل التجاري:

16529

جأسيس شركـة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 29 مستل بتاريخ   ،2020 ابريل   22
القان2ن  إعداد  جم   ،2020 ابريل 

األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

باملميزات التال2ة :

محد دة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة اات شريك  ح2د.

 GALVANIZE»  : تسم2ة الشركة 

« CONSULTING

غـرض الشركة : جقدوم االستشارة 

 انجاز دراسات في مجال املعل2م2ات.

جقدوم خدمات.

عن2ان املقر االجتماعي : ا تدودة، 

5 ، املحل التجاري رقم  القطعة رقم 

املسمى  امللك  السفلي،  الطابق   1

املهدي 1،ا تدودة.

املبلغ محدد في   : رأسمال الشركة 

00 100.000 درهم مقسم إلى 1000 

 100.00 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 

اسم  في  ال2احدة  للحصة  درهم 

الشريك ال2ح2د : 

 1000 ا عبي:  احمد  الس2د   -

حصة اجتماع2ة.

الشركة  يسيرها  ودور   : التس2ير 

للبطاقة  ا حامل  ا عبي  احمد 

.U42529 ال2طن2ة للتعريف رقم

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 

املحكمة االبتدائ2ة با تدودة بتاريخ 

22 و2ن22 2020 جحت رقم 25001.
خالصة  ب2ان

47 C
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MAACH-TRAV
رفع راسمال شركـة

شركـة محد دة املسؤ ل2ة دات 

شريك  ح2د 
رأسمالها 00 760.000 1 درهم

املقر: 108، اقامة ن2ر ا تدودة، 

عمارة A5 ، ا تدودة
رقم التق22د في الستل التجاري:

8797

بمقت�سى محضر مقررات الس2د 

عبد اللط2ف معاش ا حامل للبطاقة 

 ،M365871 ال2طن2ة للتعريف رقم 

للشركة  ال2ح2د  الشريك  املسير 

و2ن22   16 بتاريخ  اعاله،  املذك2رة 

2020، جقرر ما ولي:
- رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره 

00 0.000ا2 درهم ل2نتقل بدلك الى 

مبلغ  00 000 2.000  درهم.

- اعادة ص2اغة القان2ن االسا�سي 

للشركة بتعدول الفصل 7.

االدارية  باإلجراءات  الق2ام   -

الالزمة نت2جة هدا التعدول.

اإلوداع  جم  القان2ني:  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 

املحكمة االبتدائ2ة با تدودة بتاريخ 

30 و2ن22 2020 جحت رقم 25025.
خالصة  ب2ان

48 C

LUXURY TIME
جأسيس شركـة

شركـة محد دة املسؤ ل2ة اات 

شريك  ح2د
رأسمالها 00 100.000 درهم

املقر االجتماعي: رقم 1، شارع 

محمد ا خامس 5، اقامة 

ا حسن2ة،ا تدودة.
رقم التق22د في الستل التجاري:

16561

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ  مســجل   ،2020 فبراور   13
جم إعداد القان2ن   ،2020 مارس   02

األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

باملميزات التال2ة :

محد دة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة اات شريك  ح2د.

 LUXURY» الشركة   : تسم2ة 

« TIME

شاي،  قاعة   : الشركة  غـرض 

مم2ن ا حفالت، مطعم.
 ،1 رقم  االجتماعي:  املقر  عن2ان 

اقامة   ،5 ا خامس  محمد  شارع 

ا حسن2ة ،ا تدودة.
املبلغ محدد في  رأسمال الشركة: 

00 100.000 درهم مقسم إلى 1000 

 100.00 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 

اسم  في  ال2احدة  للحصة  درهم 

الشريكة ال2ح2دة : 

 OLGA الس2دة   -

حصة   TERLIANSKAYA : 1000

اجتماع2ة.

الشركة  تسيرها  جدور   : التس2ير 

  OLGA TERLIANSKAYA الس2دة 

رقم  االقامة  لبطاقة  ا حاملة 

MB00094D ملدة غير محد دة.

اإلوداع  جم  القان2ني:  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 

املحكمة االبتدائ2ة با تدودة بتاريخ 

فاجح و2ل22ز 2020 جحت رقم 25033.
خالصة  ب2ان

49 C

 QUALI PARTNERS
جأسيس شركـة

شركـة محد دة املسؤ ل2ة اات 

شريك  ح2د 
رأسمالها 00 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 88، شارع جبران 

خل2ل جبران، اقامة دوار العال2ة، 

عمارة K27، الطابق الثالث، 

ا تدودة.
رقم التق22د في الستل التجاري:

16555

في  مـــــــــــــؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 15 مستل بتاريخ   ،2020 و2ن22   15
القان2ن  إعداد  جم   ،2020 و2ن22 

األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

باملميزات التال2ة:

محد دة  شركـة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل2ة اات شريك  ح2د.

 QUALI  : الشركة  تسم2ة 
 PARTNERS

غـرض الشركة : استيراد  جصدور، 
العامة  البناء  االشغال  في  مقا لة 

 ب2ع م2اد البناء.
شارع  االجتماعي:8،  املقر  عن2ان 
دوار  اقامة  جبران،  خل2ل  جبران 
العال2ة، عمارة K27، الطابق الثالث، 

ا تدودة.
املبلغ محدد في   : رأسمال الشركة 
00 100.000 درهم مقسم إلى 1000 
 100.00 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 
اسم  في  ال2احدة  للحصة  درهم 

الشريك ال2ح2د : 
- الس2د حسن بن اهنيش : 1000 

حصة اجتماع2ة.
الس2د  الشركة  ودور  التس2ير: 
للبطاقة  ا حامل  اهنيش  بن  حسن 
 M35360ا رقم  للتعريف  ال2طن2ة 

ملدة غير محد دة.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 
املحكمة االبتدائ2ة با تدودة بتاريخ 

30 و2ن22 2020 جحت رقم 25026.
خالصة  ب2ان

  50 C

TAMRA ENGINEERING
جأسيس شركـة

شركـة محد دة املسؤ ل2ة  اات 
شريك  ح2د

رأسمالها 00 100.000 درهم
املقر االجتماعي: رقم 2، املهدي 2، 

اقامة غزالن،ا تدودة.
رقم التق22د في الستل التجاري:

16563
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بتاريخ  مستل   ،2020 و2ن22  فاجح 
جم إعداد القان2ن   ،2020 و2ن22   12
األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

باملميزات التال2ة:
محد دة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة دات شريك  ح2د.

 TAMRA» الشركة   : تسم2ة 
« ENGINEERING

دراسات  اعداد   : الشركة  غـرض 
التقن2ة  جتبع  املرافقة  مع  املشاريع 

انجازها.
 ،2 رقم   : املقر االجتماعي  عن2ان 

املهدي 2، اقامة غزالن ،ا تدودة.
املبلغ محدد في   : رأسمال الشركة 
00 100.000 درهم مقسم إلى 1000 
 100.00 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 
اسم  في  ال2احدة  للحصة  درهم 

الشريك ال2ح2د : 
- الس2دة ابراه2م لفريندي: 1000 

حصة اجتماع2ة.
الشركة  يسيرها  ودور  التس2ير: 
ا حامل  لفريندي  ابراه2م  الس2د 
رقم  للتعريف  ال2طن2ة  للبطاقة 

H153142 ملدة غير محد دة.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 
املحكمة االبتدائ2ة با تدودة بتاريخ 
فاجح و2ل22ز 2020 جحت رقم ا2503.

خالصة  ب2ان

51 C

TRAVAQUINE
جأسيس شركـة

شركـة محد دة املسؤ ل2ة  دات 
شريك  ح2د

رأسمالها 00 100.000 درهم
املقر االجتماعي: ججزئة ا حمد، رقم 
19 الطابق السفلي كراج، ا تدودة.

رقم التق22د في الستل التجاري
16567

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
  02 2020، مستل بتاريخ  مارس   02
القان2ن  إعداد  جم   ،2020 مارس 
األسا�سي لشركة محد دة املسؤ ل2ة 

باملميزات التال2ة :
محد دة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة اات شريك  ح2د.
 TRAVAQUINE : تسم2ة الشركة
غـرض الشركة : االنعاش العقاري.
ججزئة  االجتماعي:  املقر  عن2ان 
السفلي  الطابق   19 رقم  ا حمد، 

كراج، ا تدودة.
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املبلغ محدد في   : رأسمال الشركة 

00 100.000 درهم مقسم إلى 1000 

 100.00 بق2مة  اجتماع2ة  حصة 

اسم  في  ال2احدة  للحصة  درهم 

الشريك ال2ح2د : 

 1000  : جك22ين  خالد  الس2د   -

حصة اجتماع2ة.

الشركة  يسيرها  ودور  التس2ير: 

الس2د خالد جك22ين ا حامل للبطاقة 

.I 511795 ال2طن2ة للتعريف رقم

اإلوداع  جم  القان2ني:  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القان2ني 

املحكمة االبتدائ2ة با تدودة بتاريخ 

02 و2ل22ز 2020 جحت رقم 25036.
خالصة  ب2ان

52 C

STE TANANT CASH
SARL AU

املستل  العرفي  العقد  بمقت�سى 

جم إنشاء   ،2019 ن2فمبر   11 بتاريخ 

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة اات 

ا خصائص  جحمل  ال2ح2د  الشريك 

التال2ة :

 STE TANANT CASH : التسم2ة

.SARL AU

جنانت،  ا ز د  ججزئة   : املقر 

إقل2م  جنانت،  التراب2ة  ا تماعة 

أزيالل.

 COMMISSIONNAIRE : الغرض

 GERANT D’ENTREPRISE

.CHANGEUR DE MONNAIE

رأس املال : 10.000 درهم.

مدة الشركة : 99 سنة.

الس2دة   : املسيرة 

.AMCHAKHROU KHADIJA

فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور  جنتهي في 31 ديسمبر.

اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 

االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 2018 فبراور   22 بتاريخ   بأزيالل 

رقم الستل التجاري جحت رقم 3309.

53 C

STE TAMR MILKI
SARL AU

املستل  العرفي  العقد  بمقت�سى 
إنشاء  جم   2020/03/12 بتاريخ 
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة اات 
ا خصائص  جحمل  ال2ح2د  الشريك 

التال2ة :
 STE TAMR MILKI  : التسم2ة 

.SARL AU
املقر : ججزئة اباد  رقم 59 م2الي 
التراب2ة  ا تماعة  ادريس  بن  عي�سى 
م2الي عي�سى ابن ادريس - دائرة ابز  

- إقل2م أزيالل.
الغرض :

Marchand d’appareils 
telephoniques.

Réparateur ordinateur
Marchand ou intermidiaire 

effectuant importation et 
exportation.

رأس املال : 100.000 درهم.
مدة الشركة : 99 سنة.

املسير الس2د : حمزة ملكي.
فاجح  من  جبتدئ   : املال2ة  السنة 

وناور  جنتهي في 31 ديسمبر.
اإلوداع  جم   : القان2ني  اإلوداع 
االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
جحت   2020/06/04 بتاريخ  بأزيالل 
 عدد 166  رقم الستل التجاري ه2 :

035ا.
54 C

STE IO GROUP SARL AU
 299 الزنقة 3 حي جاسالفت زا ية 

الش2خ
االستثنائي  القرار  بمقت�سى 
جم ما   03/02/2020 بتاريخ  للشركاء 

ولي :
 STE DE تغ2ير  اسم  الشركة من-
 SERVICE INDUSTRIELS ET DE
  IO ل2صبح   L IMPORT EXPORT

GROUP
ل2صبح  الشركة  نشاط  تغ2ير   -
الصناع2ة  االستيراد  ا خدمات 

 التصدور 

-جح2ين القان2ن األسا�سي للشركة  

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

عدد   جحت  جادلة  قصبة  االبتدائ2ة 

25 بتاريخ 17/02/2020 

55 C

ESSETRAD SARL AU 
شـركـة اات مسؤ ل2ة محد دة 

لشريك  ح2د
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : حي ال2حدة رقم 3096 - 

الداخلة

I/- جأس2ـــس:

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القان2ن  إحداث  جم   ،01/04/2020

مسؤ ل2ة  اات  لشـركـة  األسا�سي 

محد دة بشريك  ح2د.

 ESSETRAD SARL: 1/- التسم2ــة

A ASSOCIE UNIQUE

محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شـركـة 

لشريك  ح2د

2/- الهــدف : تهدف الشركة س2اء 

خارجه  حسابها  أ   املغرب  داخل 

ا خاص أ   حساب الغير إلى :

ججارة امل2اد الغذائ2ة 

العمل2ات  جم2ع  كذلك 

املال2ة التي لها  التجارية،  الصناع2ة، 

عالقة مباشرة أ  غير مباشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 

حي ال2حدة   : املقر االجتماعي   -/3
رقم 3096 - الداخلة

من  سنة ابتداء   99  : املــدة   -/ ا 

جاريخ التأسيس النهائـي
5/- رأس املـال : حدد رأس املال في 

مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 

1000 حصة من فئة 100 درهم

الشريك  الس2د  لفائدة  لل2احـد   

ال2ح2د : ا حسن اسالم.

6/- التسي2ـر :عهـد تسي2ـر الشركـة 

إلى الس2د ال2ح2د : ا حسن اسالم

من  جبتـدئ   : املال2ـة  السنـة   -/7

فاجـح وناوـر  جنتهـي في 31 دجنبـر من كل 

سنـة.

لالحت2اط   5%  : األربــاح   -/8
القانـــ2نـي.

II/- اإلوــداع القانـ2نـي : جـم اإلوـداع 
القانـ2نـي باملحكمـة االبتدائ2ة ل2الوـة 
جهـة الداخلة-  ادي الذهب، بمدونـة 
جحـت   06/07/2020 وـ2م  الداخلـة 
التجاري  الستل   2020/440 عـدد 

رقم 15761.
للنشر  الب2ان

56 C

CANOCAF SARL

BOPHA INVEST
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع ا تيش امللكي زنقة ا خنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظ2ر

MAROC
BOPHA INVEST شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ا تيش امللكي زنقة ا خنساء رقم 7 
،الطابق الثاني شقة رقم 3 - 62000 

الناظ2ر املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

20033
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOPHA INVEST
غرض الشركة بإوجاز : 1/صناعة 
2/نجارة  ا خشب2ة  املطابخ  األثاث 

ا خشب 3/التصدور   االستيراد.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 7 رقم  ا تيش امللكي زنقة ا خنساء 
،الطابق الثاني شقة رقم 3 - 62000 

الناظ2ر املغرب.
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أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 800   : الس2د مصطفى ب2حاللة 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 200   : العمراني  الس2دة ش2ماء 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  
 صفات  م2اطن الشركاء :

ب2حاللة  مصطفى  الس2د 
عن2انه)ا) حي عاريض سكت2ر 3 زنقة 

202 رقم 8 62000 الناظ2ر املغرب.
الس2دة ش2ماء العمراني عن2انه)ا) 
 08 رقم   202 زنقة   03 حي عاريض  

62000 الناظ2ر املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ب2حاللة  مصطفى  الس2د 
عن2انه)ا) حي عاريض سكت2ر 3 زنقة 

202 رقم 8 62000 الناظ2ر املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 23 و2ن22 

2020 جحت رقم ا60.
1I

socogese

«IMKA HOLDING»
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

«IMKA HOLDING» شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زا ية عبد 
العالي بنشقر ن   عالل ل2ديي - 

30000 فاس املغرب.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.55211

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 03 و2ن22 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«زا ية عبد العالي بنشقر ن   عالل 

إلى  املغرب»  فاس   30000  - ل2ديي 
 10 11 الطابق الرابع ججزئة  «الشقة 

املرجة  - 30000 فاس  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 2020/1502.

2I

دو2ان ا خدمات

STE S.Y SERVICE SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

دو2ان ا خدمات
شارع محمد ا خامس رقم ا9 س2دي 

قاسم ، 16000، س2دي قاسم 
املغرب

 STE S.Y SERVICE SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي تعا ن2ة 

الف2ز س2دي قاسم زيرارة  - 16000 
س2دي قاسم املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9اا28

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.Y SERVICE SARL AU
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
اشغال النظافة

التصدور  االستراد.
تعا ن2ة   : املقر االجتماعي  عن2ان 
 16000 الف2ز س2دي قاسم زيرارة  - 

س2دي قاسم املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د مصطفى بلعسري :  1.000 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  
 صفات  م2اطن الشركاء :

بلعسري  مصطفى  الس2د 
س2دي  الف2ز  تعا ن2ة  عن2انه)ا) 
16000  س2دي قاسم   قاسم زيرارة  

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
بلعسري  مصطفى  الس2د 
س2دي  الف2ز  تعا ن2ة  عن2انه)ا) 
س2دي قاسم   16000 قاسم زيرارة  

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 23 بتاريخ  االبتدائ2ة بس2دي قاسم  

و2ن22 2020 جحت رقم اا2.
3I

FIDEURA

DELTA BUSINESS SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDURA
 Avenue HASSAN 1er ,

 Résidence ANNASR II, IMM. D.
TEMARA ، 12000، جمارة املغرب

DELTA BUSINESS SARL «شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 15، شارع 
األبطال، شقة ا، آكدال، - 10090 

الرباط املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
337ا13.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 وناور   15 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
جف2يت 330 حصص في ملك2ة الس2د 
ملك2ة  في  حصة  ف2طح  0ا3  فؤاد 
الس2د  إلى  إيغ2زة  هللا  عبد  الس2د 

محمد كمال ا حالق 

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
استقالة الس2د عبد هللا إيغ2زة من 
كمال  محمد  الس2د  ل2بقى  الت2ير 

ا حالق املسير ال2ح2د للشركة.
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
شركة  أصبحت  التي  الشركة  شكل 
محد دة املسؤ ل2ة اات شريك  ح2د
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
في ما وخص املساهمات   بعد عمل2ة 
الس2د  أصبح  فقد  ا حصص،  ب2ع 
محمد كمال ا حالق ملساهم ال2ح2د

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   05 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 جحت رقم 716ا10.

Iا

ادك2 ك2نس2ل

ADRIH ABDELLAH
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ادك2 ك2نس2ل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار الب2ضاء 

املغرب
ADRIH ABDELLAH شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
اوت أ رير شارع م2الي و2سف - 

20050 الدارالب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63599ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ADRIH : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.ABDELLAH
ص2انة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

فضاءات ا خضراء.
زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - و2سف  م2الي  شارع  أ رير  اوت 

20050 الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أدريح  عبدهللا  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  أدريح  عبدهللا  الس2د 
 01 اء    عمارة  س2ف2ان  ججزئة 
 20520 معر ف   س2دي   03 طابق 

الدارالب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  أدريح  عبدهللا  الس2د 
 01 اء    عمارة  س2ف2ان  ججزئة 
 20520 معر ف   س2دي   03 طابق 

الدارالب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 0ا7376.
5I

sofoget

TENDANCE MARIEE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
tendance mariee شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
أن2ال عمارة فل2ري 11 مكتب ا 

القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

917ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.tendance mariee

: خ2اطة    غرض الشركة بإوجاز 

جصم2م املالبس التقل2دوة.
زنقة   23  : عن2ان املقر االجتماعي 

ا  مكتب   11 فل2ري  عمارة  أن2ال 

القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

العلمي  امل2دن  مل2كة  الس2دة 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : العلمي  امل2دن  مل2كة  الس2دة   

1000 بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

العلمي  امل2دن  مل2كة  الس2دة 

000ا1  املغرب  القن2طرة  عن2انه)ا) 

القن2طرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

العلمي  امل2دن  مل2كة  الس2دة 

000ا1  املغرب  القن2طرة  عن2انه)ا) 

القن2طرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالقن2طرة  بتاريخ ا2 و2ن22 

2020 جحت رقم ا91ا7.

6I

ادك2 ك2نس2ل

 IMPORT EXPORT ATLAS
LINE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

ادك2 ك2نس2ل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار الب2ضاء 

املغرب
 IMPORT EXPORT ATLAS LINE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
اوت أ رير شارع م2الي و2سف - 

20050 الدارالب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63597ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPORT EXPORT ATLAS LINE
اإلستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

  التصدور.
زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - و2سف  م2الي  شارع  أ رير  اوت 

20050 الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : مسكني  فاطمة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 750   : مساعف  أنس  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2دة فاطمة مسكني عن2انه)ا) 
الراحة   حي   26 زنقة  ا ت2سن  زنقة 

20200 الدارالب2ضاء املغرب.

عن2انه)ا)  مساعف  أنس  الس2د 
الراحة   حي   26 زنقة  ا ت2سن  زنقة 

20200 الدارالب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  مساعف  أنس  الس2د 
الراحة   حي   26 زنقة  ا ت2سن  زنقة 

20200 الدارالب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737639.

7I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE R.M.D CAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

105 زنقة  ل2لي حي السالم بركان ، 

63300، بركان املغرب

STE R.M.D CAR شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 

ا2 زنقة رقم 01 حي املنار بركان - 

63300 بركان املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

7111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.R.M.D CAR

جأجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق.
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ا2  رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
زنقة رقم 01 حي املنار بركان - 63300 

بركان املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الصمد  عبد  الرمضاني  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
الصمد  عبد  الرمضاني  الس2د 
حي س2دي علي بن وخلف  عن2انه)ا) 
السفلى بركان 63300 بركان املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

الصمد  عبد  الرمضاني  الس2د 
حي س2دي علي بن وخلف  عن2انه)ا) 

السفلى بركان 63300 بركان املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   16 بتاريخ  ببركان   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 152/2020.
8I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE AL ISTIQLAL CAR
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
105 زنقة  ل2لي حي السالم بركان ، 

63300، بركان املغرب
STE AL ISTIQLAL CAR شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
3 شقة 2 رقم اا زا ية زنقة مداغ 
شارع ابن سينا حي ب2كراع بركان - 

63300 بركان املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

9ا71
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   12
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE AL : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.ISTIQLAL CAR
جاجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق.
عن2ان املقر االجتماعي : الطابق 3 
شقة 2 رقم اا زا ية زنقة مداغ شارع 
 63300 ابن سينا حي ب2كراع بركان - 

بركان املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د ج2هري كريم :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : عزالدون  طابلة  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  كريم  ج2هري  الس2د 
املتد  حي  املرينين  زنقة   377 رقم 

بركان 63300 بركان املغرب.
عن2انه)ا)  كريم  ج2هري  الس2د 

بركان 63300 بركان املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د حم2 محمد عن2انه)ا) رقم 
 63300 الكارا حي فلسطين بركان   6

بركان املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ماي   22 بتاريخ  ببركان   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 182/20.
9I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE OUARTAS CAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
105 زنقة  ل2لي حي السالم بركان ، 

63300، بركان املغرب
STE OUARTAS CAR شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 20 
زنقة بن ب2عزة حي املسيرة بركان - 

63300 بركان املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

7151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   11

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUARTAS CAR

جاجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق.
 20 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
 - بركان  املسيرة  حي  ب2عزة  بن  زنقة 

63300 بركان املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عاودي عبد النبي  :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عاودي عبد النبي عن2انه)ا) 

 63300 بركان  اكل2م  د ارجزاغين 

بركان املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د عاودي عبد النبي عن2انه)ا) 

 63300 بركان  اكل2م  د ارجزاغين 

بركان املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   16 بتاريخ  ببركان   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 183/20.

10I

SARL

 CENTRE DE RADIOLOGIE
AL KASBAH

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
رفع رأسمال الشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
 Centre de radiologie Al Kasbah

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 19، 

إقامة إسماع2ل، زنقة اسفي - 
28810 املحمدوة  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

27ا25.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2020 و2ن22   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   1.900.000»
 2.000.000» إلى  درهم»   100.000»
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع دو2ن الشركة املحددة املقدار   

املستحقة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة باملحمدوة  بتاريخ 30 و2ن22 

2020 جحت رقم 606.

11I

sofoget

TRANS PAGHIA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
trans paghia شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
أن2ال عمارة فل2ري 11 مكتب ا 

القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 
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رقم التق22د في الستل التجاري : 
957ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   20
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 trans  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.paghia
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
زنقة   23  : عن2ان املقر االجتماعي 
ا  مكتب   11 فل2ري  عمارة  أن2ال 
القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ماسة  محسين  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 1000  : ماسة  محسين  الس2د   

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  ماسة  محسين  الس2د 

املغرب 000ا1 القن2طرة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  ماسة  محسين  الس2د 

املغرب 000ا1 القن2طرة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالقن2طرة  بتاريخ 29 و2ن22 

2020 جحت رقم 981ا7.
12I

SARL

ENGIWER
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

ENGIWER شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سم2ة،إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 رقم 22، النخ2ل - 22000 الدار 

الب2ضاء املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

11789ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 و2ن22   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زكرياء   )ة)  الس2د  جف2يت 

100 حصة اجتماع2ة من  احسنا ي 

)ة)  الس2د  00ا حصة لفائدة   أصل 

و2ن22   16 بتاريخ  احسنا ي  املهدي  

.2020

جف2يت الس2د )ة)  حسن  ب2جارش 

200 حصة اجتماع2ة من أصل 00ا 

املهدي   )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

احسنا ي بتاريخ 16 و2ن22 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم ا1203.

13I

louardi compta

SOHIDAF
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املدونة ا تدودة فاس ، 

30000، فاس املغرب

SOHIDAF شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

 هران 38 زنقة باريس الزه2ر 1 

فاس املغرب 30060 فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOHIDAF
: التجارة    غرض الشركة بإوجاز 

االشغال العامة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 هران 38 زنقة باريس الزه2ر 1 فاس 

املغرب 30060 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الزهراء  فاطمة  اله2اري  الس2دة 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الزهراء  فاطمة  اله2اري  الس2دة 
ا63  رقم  السالم  حي  عن2انه)ا) 
ا طاط ا حاج  33300 فاس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

الزهراء  فاطمة  اله2اري  الس2دة 
ا63  رقم  السالم  حي  عن2انه)ا) 

ا طاط ا حاج  33300 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 90ا1.
Iا1

jamal ait hommad

سوجيطكس
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

jamal ait hommad
 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC

س2ج2طكس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 

3 مستد التهامي عمار - 16000 

س2دي قاسم مغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

59ا28

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   09

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

س2ج2طكس.

دراسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الهندسة املدن2ة.
 3 رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

مستد التهامي عمار - 16000 س2دي 

قاسم مغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : الس2دة البخاري الش2ماء 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2دة ر ئ مسعي :  250 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 250   : ال2ح2ا ي  رب2ع  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 250   : املسكي  محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

الش2ماء  البخاري  الس2دة 

زنقة   أنيسة  ججزئة  عن2انه)ا) 

اص2لة   90050  20 رقم  ا حنصالي 

مغرب.

عن2انه)ا)  مسعي  ر ئ  الس2دة 

الحي ا تدود رقم 362 س2ق االربعاء 

الغرب ا30ا1 قن2طرة مغرب.
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عن2انه)ا)  الس2د رب2ع ال2ح2ا ي  
د ار الكرار ة ق2ادة ا خنيشات جرف 
امللحة  16020 س2دي قاسم مغرب.

عن2انه)ا)  الس2د محمد املسكي  
 16000  80 رقم   2 ال2اسمين   حي 

س2دي قاسم مغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الش2ماء  البخاري  الس2دة 
زنقة   أنيسة  ججزئة  عن2انه)ا) 
اص2لة   90050  20 رقم  ا حنصالي 

مغرب
عن2انه)ا)  مسعي  ر ئ  الس2دة 
الحي ا تدود رقم 362 س2ق االربعاء 

الغرب ا30ا1 قن2طرة مغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 29 بتاريخ  االبتدائ2ة بس2دي قاسم  

و2ن22 2020 جحت رقم 262.
16I

sofoget

AL MOUAWAFFAQ
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
AL MOUAWAFFAQ شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
أن2ال عمارة فل2ري 11 مكتب ا 

القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9ا8ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   12
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 AL  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUAWAFFAQ
:  اإلنعاش  غرض الشركة بإوجاز 

العقاري
 أشغال عامة   أعمال البناء.

زنقة   23  : عن2ان املقر االجتماعي 
ا  مكتب   11 فل2ري  عمارة  أن2ال 
القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : العزيز الط2اف  الس2د  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 1000  : الط2اف  العزيز  الس2د  

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
العزيز الط2اف عن2انه)ا)  الس2د  

املغرب 000ا1 القن2طرة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
العزيز الط2اف عن2انه)ا)  الس2د  

املغرب 000ا1 القن2طرة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالقن2طرة  بتاريخ 22 و2ن22 

2020 جحت رقم 856ا7.
17I

sofoget

YAO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
YAO شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
أن2ال عمارة فل2ري 11 مكتب ا 

القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

931ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   09

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

.YAO : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع 

نقل املستخدمين

ب2ع م2اد البناء.

زنقة   23  : عن2ان املقر االجتماعي 

ا  مكتب   11 فل2ري  عمارة  أن2ال 

القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مرب2ح  واسين  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 1000  : مرب2ح  واسين  الس2د   

بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  مرب2ح  واسين  الس2د 

املغرب 000ا1 القن2طرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  مرب2ح  واسين  الس2د 

املغرب 000ا1 القن2طرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالقن2طرة  بتاريخ 25 و2ن22 

2020 جحت رقم 932ا7.

18I

sofoget

LOUFID BUSINESS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

LOUFID BUSINESS شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

أن2ال عمارة فل2ري 11 مكتب ا 

القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

901ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   02

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOUFID BUSINESS

نقل    : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع 

نقل املستخدمين

 أشغال عامة   أعمال البناء.
زنقة   23  : عن2ان املقر االجتماعي 

ا  مكتب   11 فل2ري  عمارة  أن2ال 

القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ل2ف2د  اومن  محمد  الس2د  

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
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الس2د  محمد اومن ل2ف2د : 1000 
بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

ل2ف2د  اومن  محمد  الس2د  
القن2طرة  000ا1  املغرب  عن2انه)ا) 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ل2ف2د  اومن  محمد  الس2د  
القن2طرة  000ا1  املغرب  عن2انه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالقن2طرة  بتاريخ 23 و2ن22 

2020 جحت رقم 897ا7.
19I

INFOPLUME

GLOBAL TRANS CARGO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

INFOPLUME
9ا1 شارع محمد ا خامس اقامة 

م2م2زا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

GLOBAL TRANS CARGO  شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي قطعة رقم 
809 ، منطقة الصناع2ة جزناوة - 

90000 طنجة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105639
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   12
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GLOBAL TRANS CARGO
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
للسلع    الطرقي  الد لي  ال2طني   

ال2ساطة في النقل.

قطعة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
رقم 809 ، منطقة الصناع2ة جزناوة 

- 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ا خل2قي سع2د  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ا خل2قي سع2د  الس2د 

اكزناوة   809 املنطقة الصناع2ة رقم 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ا خل2قي سع2د  الس2د 

اكزناوة   809 املنطقة الصناع2ة رقم 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 232017 - 3ا28.

20I

INFOPLUME

  AMEUBLEMENT HAFSA
)مفروشات حفصة(

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

INFOPLUME

9ا1 شارع محمد ا خامس اقامة 

م2م2زا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

  AMEUBLEMENT HAFSA

)مفر شات حفصة) شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

ا رقم 35  - 90000 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105729

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
  AMEUBLEMENT HAFSA

)مفر شات حفصة).
نجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا خشب ، مفر شات   أثاث.
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
طنجة   90000  -   35 رقم  ا  السالم 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د الزرب2ح مصطفى  :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
مصطفى   الزرب2ح  الس2د 
رقم   88 حي ب2ح2ت زنقة  عن2انه)ا) 

25 90000 طنجة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
مصطفى   الزرب2ح  الس2د 
رقم   88 حي ب2ح2ت زنقة  عن2انه)ا) 

25 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232083  - 2909.
21I

provalues consulting

PRO›VALUES CONSULTING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

provalues consulting
 bourgoune casa، 20200،

casablanca maroc
 PRO›VALUES CONSULTING

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

شراردة درب ل2ب2لة ب2رج2ن الدار 

الب2ضاء الدار الب2ضاء 20200 الدار 

الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

رقم التق22د في الستل التجاري : 

58133ا

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى 

القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   29

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRO’VALUES CONSULTING

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.CONSULTING EN GESTION

10 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 

الدار  ب2رج2ن  ل2ب2لة  درب  شراردة 

الب2ضاء الدار الب2ضاء 20200 الدار 

الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : غطي  مريم  الس2دة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

50 حصة   : الس2دة رق2ة الزه2ني 

بق2مة 100 درهم للحصة .

بق2مة   50  : غطي  مريم  الس2دة 

100 درهم.

50 بق2مة  الس2دة رق2ة الزه2ني : 

100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  غطي  مريم  الس2دة 

ص2ف2ا  رياض   22 رقم  مهند  إقامة 

لساسفة الدار الب2ضاء 20200 الدار 

الب2ضاء املغرب.
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عن2انه)ا)  الزه2ني  رق2ة  الس2دة 
1  لد أحمد دار  رقم الدار  ا  إقامة 
ب2عزة 20000 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 
 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  غطي  مريم  الس2دة 
ص2ف2ا  رياض   22 رقم  مهند  إقامة 
لساسفة الدار الب2ضاء 20200 الدار 

الب2ضاء املغرب
عن2انه)ا)  غطي  مريم  الس2دة 
1  لد أحمد دار  رقم الدار  ا  إقامة 

ب2عزة 20000 الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 26 بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

فبراور 2020 جحت رقم 58133ا
22I

TRUE ET CONFORT NEGOCE SARL AU

ترو إ كونفور نيكوص
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 TRUE ET CONFORT NEGOCE
SARL AU

 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL ARAAR IMM 9 RESIDENCE

 GALIS ETAGE 4 APPT 17،
20000، CASABLANCA MAROC
جر  إ ك2نف2ر ن2ك2ص شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي إقامة كالي 
طابق ا مكتب 17 عمارة 9 شارع 

اللة واق2ت   زنقة العرعار - 20000 
الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62299ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 أبريل   09
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
إ  جر    : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ك2نف2ر ن2ك2ص.
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 ج2زيع  تس2يق جم2ع ل2ازم املكتب 

 الهداوا  الطباعة
إقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
كالي طابق ا مكتب 17 عمارة 9 شارع 
اللة واق2ت   زنقة العرعار - 20000 

الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  إزم  مصطفى  الس2د 
القدومة   املدونة  السان2ة  زنقة  ا12 

20000 الدارالب2ضاء املغرب .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  إزم  مصطفى  الس2د 
القدومة   املدونة  السان2ة  زنقة  ا12 

20000 الدارالب2ضاء املغرب 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 10729.
23I

SAMIR FIDUCIAIRE

ال غروند بوكل
إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA IMM 8 APP 3
 3EME ETAGE VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
ال غر ند ب2كل «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 
ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: دكان رقم 
1، عمارة املهدي، شارع سب2، م.ج 

- - مكناس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.33369

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 مارس   03 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

على  ونص  الذي   :01 رقم  قرار 

ماولي: جف2يت 1000 حصة اجتماع2ة 

الغالمي  ماجدة  الس2دة  بح2زة 

دال  رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حاملة 

حسين  محمد  للس2د  7ا135   ا  

دال  رقم  ال2طن2ة  للبطاقة  ا حامل 

0ا6068.

على  ونص  الذي   :02 رقم  قرار 

ماجدة  الس2دة  استقالة  ماولي: 

ال2طن2ة  للبطاقة  ا حاملة  الغالمي 
7ا135   تع2ين الس2د  رقم دال  ا  

للبطاقة  ا حامل  حسين  محمد 

ال2طن2ة رقم دال 0ا6068.

على  ونص  الذي   :03 رقم  قرار 
القان2ن  ص2اغة  اعادة  ماولي: 

االسا�سي للشركة.

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

الذي  -06ا حصص:  رقم  بند 

الس2د  املتكاجب  ماولي:  على  ونص 

محمد حسين ساهم مساهمة نقدوة 

)مئة   100000.00 قدرها  صاف2ة 

ألف درهم)
الشركة  -07رأسمال  رقم  بند 
رأسمال  ماولي:  على  ونص  الذي   :

)مئة  درهم   100000.00 الشركة 

كامل    بشكل  محررة  درهم)  ألف 

مقسمة الى ألف حصة من فئة 100  

جنسب بشكل كامل الى  )مئة درهم)  

الشريك ال2ح2د محمد حسين.

الذي ونص  -15التس2ير:  بند رقم 

من طرف  الشركة  تسير  ماولي:  على 

الس2د محمد حسين ا حامل للبطاقة 

جلزم  0ا6068،  دال  رقم  ال2طن2ة 

الشركة في جم2ع معامالتها بامضاء 

املسير الس2د محمد حسين ا حامل 

للبطاقة ال2طن2ة رقم دال 0ا6068.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   26 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 3ا17.

Iا2

SAMIR FIDUCIAIRE

 GRAND TRAVAUX
BÂTIMENTS ET ROUTES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA IMM 8 APP 3
 3EME ETAGE VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
 GRAND TRAVAUX BÂTIMENTS
ET ROUTES شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 8، 

شارع رقم 1، ججزئة رزقي، الزيت2ن - 
50500 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

9ا317.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2020 و2ن22   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»  «100.000.ا 
«3.100.000 درهم» إلى «7.200.000 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع دو2ن الشركة املحددة املقدار   

املستحقة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   26 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 2ا17.

25I

SAMIR FIDUCIAIRE

IRIDAN TOURS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA IMM 8 APP 3
 3EME ETAGE VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
IRIDAN TOURS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

األميرة  عائشة، عمارة الهدى، رقم 
ا2-26، الطابق ا خامس - 50500 

مكناس املغرب.
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جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

5ا99ا.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جح2يل   جم    2020 ماي   03 املؤرخ في 
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«شارع األميرة  عائشة، عمارة الهدى، 
 - ا خامس  الطابق   ،24-26 رقم 
50500 مكناس املغرب» إلى «العمارة 
 ،2 األسماع2ل2ة   ،3 الشقة  س،   13
شارع ا تيش امللكي - 50500 مكناس  

املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ماي   03 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2020 جحت رقم اا17.
26I

CABINET KHACHIM

PERSO ENERGIE PRIVEE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
PERSO ENERGIE PRIVEE شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 

132 أ الد أ ج2ه بل2ك د - 000ا1 
القن2طرة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
969ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 PERSO : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.ENERGIE PRIVEE
مدرسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

التعل2م ا حر.
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

000ا1   - أ الد أ ج2ه بل2ك د   132

القن2طرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : رش2د  ا حف2ان  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : حمزة  الزكتا ي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

ا حف2ان رش2د عن2انه)ا)  الس2د 
17 مكرر   06 رقم  حي خريبكة الزنقة 

000ا1 س2دي سل2مان املغرب.

الس2د الزكتا ي حمزة عن2انه)ا) 
حي املسيرة رقم 52 000ا1  بلقصيري 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

ا حف2ان رش2د عن2انه)ا)  الس2د 
17 مكرر  06 رقم  حي خريبكة الزنقة 

000ا1 س2دي سل2مان املغرب

الس2د الزكتا ي حمزة عن2انه)ا) 
52 00ا1  بلقصيري  حي املسيرة رقم 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالقن2طرة  بتاريخ 29 و2ن22 

2020 جحت رقم 976ا7.
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«وانس دنت2 مدوكال  « شركه اات مسؤ ل2ة محدده 

شريك  ح2د

يانس دنتو مديكال   
 شركه اات مسؤ ل2ة محدده شريك 

 ح2د

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

«وانس دنت2 مدوكال  « شركه اات 

مسؤ ل2ة محدده شريك  ح2د

26 شارع مرس سلطان  ، شقة 

3 الطابق الثالث ، 00ا20، 

الدارالب2ضاء املغرب

وانس دنت2 مدوكال   « شركه اات 

مسؤ ل2ة محدده شريك  ح2د 

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس سلطان  ، شقة 3 الطابق 

الثالث  - 00ا22 الدار الب2ضاء 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63327ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

وانس   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

دنت2 مدوكال   « شركه اات مسؤ ل2ة 

محدده شريك  ح2د.

-تس2يق   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األسنان  طب  معدات  مستلزمات 

 ا تراحة .

الطب2ة  املستلزمات  في  التجارة   -

للعاملين  الطب2ة   األسنان  امل2اد 

الصح2ين.

- استيراد جم2ع املنتجات  األجهزة 

أ   مباشر  بشكل  املرجبطة   األد ات 

غير مباشر بهذا الفرع من النشاط.

أ  جأجير أ  ج2لي  أ  اقتناء  إنشاء   -

إدارة  جم2ع األص2ل التجارية  أ  خلق 

أ  تشغ2ل جم2ع املؤسسات املتعلقة 

ب2احدة  من األنشطة املحددة.

مستحضرات  إستيراد  جصدور   -

التجم2ل.

مستحضرات  شراء  ب2ع   -

التجم2ل.

 ، ج2زيع   ، ججارة   ، -  ك2ل أعمال 

خدمات متن2عة.

التجم2ل  مستحضرات  إنتاج   -

 تس2يق جم2ع منتجات النظافة.

- العط2ر.

- املنتجات الص2دالن2ة.

استيراد  جصدور  ج2زيع   -

التجم2ل  النظافة  مستحضرات 

الشخص2ة.

استيراد  جصدور  ج2زيع   -

املكمالت الغذائ2ة.

- استيراد  جصدور  ج2زيع األجهزة 

الطب2ة ،  بما فيها م2اد لتجهيز مراكز 

التجم2ل.

- االستيراد  التصدور العام.

التجارة   ، اإللكتر ن2ة  األعمال   -

اإللكتر ن2ة ، التس2يق اإللكتر ني.

- التجارة العامة  تم2ع املنتجات 

 امل2اد.

26 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 

الطابق   3 شقة   ، سلطان   مرس 

الب2ضاء  الدار  00ا22   - الثالث  

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د  ردي  حمزة :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  حمزة  الس2د  ردي  

شارع  ا  الطابق    20 شقة   3 عمارة 

00ا22   عبدهللا  بن  محمد  س2دي 

الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  حمزة  الس2د  ردي  

شارع  ا  الطابق    20 شقة   3 عمارة 

00ا22  عبدهللا  بن  محمد  س2دي 

الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 26 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 11753.
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KARIMA EL HAUZI

KAYZEN WEB SERVICE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

KAYZEN WEB SERVICE   شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي طارق بن 
زياد زنقة منص2ر بن أبي عامر رقم 

95 الطابق الثالث - 90000 طنجة 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   05

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  KAYZEN WEB SERVICE

غرض الشركة بإوجاز : استشارات 

جكن2ل2ج2ا املعل2مات.

عن2ان املقر االجتماعي : طارق بن 
زياد زنقة منص2ر بن أبي عامر رقم 

طنجة   90000  - الطابق الثالث   95

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : ل2ن  املت2د  عبد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عبد املت2د ل2ن عن2انه)ا) 
 03 طابق   159 رقم  عش2بة  ججزئة 

90000 طنجة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عبد املت2د ل2ن عن2انه)ا) 
 03 طابق   159 رقم  عش2بة  ججزئة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 232031.

29I

FIDUCIAIRE BAMMOU

MAST LOGISTIC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
MAST LOGISTIC شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 15 زنقة 
سب2 مركز االعمال الش2ب مكتب 

رقم 2 الطابق 5 - 000ا1 القن2طرة 
املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
955ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 MAST : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.LOGISTIC

غرض الشركة بإوجاز : مقا لة في 
نقل السلع

املختلفة  األشغال  في  مقا لة 
 البناء

ب2ع م2اد البناء.
زنقة   15  : عن2ان املقر االجتماعي 
مكتب  الش2ب  االعمال  مركز  سب2 
القن2طرة  000ا1   -  5 الطابق   2 رقم 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2دة ط2يل خدوجة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2دة ط2يل خدوجة عن2انه)ا) 
000ا1  15ا  حي املنزل قطاع ا رقم 

القن2طرة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2دة ط2يل خدوجة عن2انه)ا) 
000ا1  15ا  حي املنزل قطاع ا رقم 

القن2طرة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 29 بتاريخ  بالقن2طرة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 983ا7.
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KAOUN

N.O.N CONSTRUCTION
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

N.O.N CONSTRUCTION  شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
7 ججزئة 81ا2 معطى هللا املحام2د 

مراكش - 0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

9ا1ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   28

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 N.O.N : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

. CONSTRUCTION

-اعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة   البناء

-منعش عقاري

-النقل  حساب الغير.

عن2ان املقر االجتماعي : شقة رقم 

معطى هللا املحام2د  81ا2  ججزئة   7

مراكش - 0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سع2د  ا خضر  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  سع2د  ا خضر  الس2د 

اسكج2ر د ار حاحا رقم 390 مراكش 

0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  سع2د  ا خضر  الس2د 

اسكج2ر د ار حاحا رقم 390 مراكش 

0000ا مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

التجارية بمراكش  بتاريخ - جحت رقم 

.-
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aice compta

KDO CONSEILS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

KDO CONSEILS شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 2ا زنقة 

مصطفى املنفل2طي الطابق 1 إقامة 

أمالي غ2جي2ه  - 20370 الب2ضاء 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63171ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 KDO  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.CONSEILS

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
زنقة  2ا   : عن2ان املقر االجتماعي 

إقامة   1 مصطفى املنفل2طي الطابق 

الب2ضاء   20370  - غ2جي2ه   أمالي 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : د ميري  ك2ثر  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  د ميري  ك2ثر  الس2دة 
 20250 الهناء  حي   2 رقم   35 زنقة 

الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  د ميري  ك2ثر  الس2دة 
 20250 الهناء  حي   2 رقم   35 زنقة 

الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 28 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737311.
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societe menara marrakech conseil plus

 LES PAYSANS DE L›ATLAS
LPA

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15
 BUREAU N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 LES PAYSANS DE L›ATLAS LPA

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

دار السعادة 2 عمارة 15 مكتب 1 
مراكش - 0000ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

57اا10
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   26
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 LES  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PAYSANS DE L’ATLAS LPA
-1إنتاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 استغالل  ججهيز  تعبئة  تس2يق 

اإلنتاج الزراعي  الغابات
-2التصدور  االستيراد

-3جرب2ة الدجاج  امل2ا�سي.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 1 مكتب   15 عمارة   2 السعادة  دار 

مراكش - 0000ا مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : هشام  ادمنص2ر  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2دة زيدان ن2رة :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د ادمنص2ر هشام عن2انه)ا) 
امزميز  انزاكن  زك2تة  اكدور  د ار 

ا ح2ز  0000ا مراكش املغرب.
الس2دة زيدان ن2رة عن2انه)ا) د ار 
72  احة س2دي  رقم  بلعك2د  ا الد 

ابراه2م  0000ا مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د ادمنص2ر هشام عن2انه)ا) 
امزميز  انزاكن  زك2تة  اكدور  د ار 

ا ح2ز  0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113762.
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societe menara marrakech conseil plus

 SOCIÉTÉ ATLAS LION ECO
HOME INVEST   ALEHI

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15
 BUREAU N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 SOCIÉTÉ ATLAS LION ECO

HOME INVEST   ALEHI شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي اقامة دار 
السعادة 2 عمارة 15 مكتب 1  - 

0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

57اا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   26

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIÉTÉ ATLAS LION ECO

.HOME INVEST   ALEHI

غرض الشركة بإوجاز : -1سمسار 

عقارات )شراء  ب2ع  جأجير)

-2البناء  التجدود  إدارة 

املمتلكات

-3شركة اإلدارة  ا خدمات

اقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 -  1 15 مكتب  2 عمارة  دار السعادة 

0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة زيدان ن2رة :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 900   : هسام  ادمنص2ر  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة زيدان ن2رة عن2انه)ا) د ار 

72  احة س2دي  رقم  بلعك2د  ا الد 

ابراه2م 0000ا مراكش املغرب.

الس2د ادمنص2ر هشام عن2انه)ا) 

امزميز   انزاكن  زك2تة  اكدور  د ار 

0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د ادمنص2ر هشام عن2انه)ا) 

امزميز   انزاكن  زك2تة  اكدور  د ار 

0000ا مراكش املغرب.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113762.
Iا3

aice compta

ARKASN
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ،

20190، casablanca maroc
ARKASN شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 أحمد 
املتاني إقامة جبال االلب الطابق 
1 رقم 8 حي املعاريف - 20370 

الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63583ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   09
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARKASN
جصن2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 ب2ع املنتجات ا حرف2ة.
عن2ان املقر االجتماعي : 13 أحمد 
 1 املتاني إقامة جبال االلب الطابق 
رقم 8 حي املعاريف - 20370 الب2ضاء 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة    : الس2د ر�سى دل2 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  دل2  ر�سى  الس2د 
األلفة   20 رقم   9 زنقة  ميس2مي 

20250 الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  دل2   ر�سى  الس2د 
األلفة   20 رقم   9 زنقة  ميس2مي 

20370 الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737632.
35I

fudben

شركة
 MEDRVEILLE-PARA   

Sarl Au
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fudben
-71شارع املسيرة الناظ2ر، 62000، 

الناظ2ر املغرب
 MEDRVEILLE-PARA Sarl   شركة
Au    شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي ا الد 
إبراه2م زنقة 96 رقم 20 الناظ2ر 

62000 الناظ2ر املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9ا200

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
شركة     : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.   MEDRVEILLE-PARA Sarl Au

ب2ع م2اد   : غرض الشركة بإوجاز 

شبه طب2ة  اإلستيراد .

: حي ا الد  عن2ان املقر االجتماعي 
الناظ2ر   20 رقم   96 زنقة  إبراه2م 

62000 الناظ2ر املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  املكا ي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 1000  : محمد  املكا ي  الس2د   

بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  محمد  املكا ي  الس2د 
ا2  رقم   96 زنقة  إبراه2م  ا الد  حي 

62000 الناظ2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  محمد  املكا ي  الس2د 
ا2  رقم    96 حي ا الد إبراه2م زنقة 

62000 الناظ2ر املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 18 و2ن22 

2020 جحت رقم 575.

36I

SEL ET MIEL

SEL ET MIEL
إعالن متعدد القرارات

SEL ET MIEL

5ا1 شارع محمد ا خامس الطابق 

 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc

SEL ET MIEL «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 23 ججزئة 

املنظر ا تم2ل ضهر املرس رق 1 

طنجة - - 90000 املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

1ا982.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 مارس   10 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

جف2يت ا حصص

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

الس2د     الشركة  مسير  استقالة 

تع2ين مسيرون جدد للشركة

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

قرار رقم ا: الذي ونص على ماولي: 

تغ2ير اسم الشركة

قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي: 

تغ2ير نشاط الشركة

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

التي من اصل  حصة   1000 جف2يت 

نزار  الس2دان  الى  حب2بي  عمر  س2د 

الطراز الساكن بطنجة بمجم2ع 500 

حصة   الطراز حاجم الساكن بطنجة 

بمجم2ع 500 حصة

على  ونص  الذي   :11 رقم  بند 

ماولي: استقالة مسير الشركة الس2د 

عمر حب2بي   تع2ين الس2دان حاجم 

الطراز كمسيرون جدد  نزار  الطراز   

للشركة

بند رقم ا: الذي ونص على ماولي: 

جح2يل املقر االجتماعي الى 183 شارع 

 15 رقم  محل  نريا  مركز  العهد   لي 

طنجة

بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

تغ2ير اسم الشركة الى شركة الطراز

على  ونص  الذي   :3 رقم  بند 

تغ2ير نشاط الشركة الى البرد  ماولي: 

،  الكهرباء  ،  السباكة  الصناعي 

عبر  ،  التجارة  العامة  ،  التجارة 

 ، املختلفة  ،  األعمال  اإلنترنت 

 التقن2ات املتعددة

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 231691.

37I
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fudben

BEST PAY SARL AU شركة
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fudben
-71شارع املسيرة الناظ2ر، 62000، 

الناظ2ر املغرب
شركة BEST PAY SARL AU شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 
لعرا�سي شلرع النصر الناظ2ر - 

62000 الناظ2ر املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
19523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 دجنبر   09
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
شركة   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.BEST PAY SARL AU
جقدوم   : بإوجاز  الشركة  غرض 
جم2ع ا خدمات من إستخالص ف2اجير 
الضرائب  كدالك من  املاء  الكهرباء 

جح2يل االم2ال..
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - الناظ2ر  النصر  شلرع  لعرا�سي 

62000 الناظ2ر املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : إدريس  امل2سا ي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 100  : إدريس  امل2سا ي  الس2د   

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د امل2سا ي إدريس عن2انه)ا) 
 115 رقم  ا12  زنقة   2 عاريض  حي 

62000 الناظ2ر املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د امل2سا ي إدريس عن2انه)ا) 
 115 رقم   ا12  زنقة   2 حي عاريض 

62000 الناظ2ر املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  بالناض2ر   االبتدائ2ة 

دجنبر 2019 جحت رقم 3537.
38I

ml congestfin

PERFECT TEAM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ml congestfin
 guernaoui mokhtar place
 marechal 3 etg bureau N°
 13 Casablanca ، 20101،

casablanca maroc
PERFECT TEAM شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

زنقة  احمد ج2كي الطابق الثاني الدار 
الب2ضاء - 20000 الدار الب2ضاء 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

7ا0ا6ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PERFECT TEAM
غرض الشركة بإوجاز : ا إلستيراد 
الصناعي  التنظ2ف   التصدور، 

 التجارة.
 7 رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
زنقة  احمد ج2كي الطابق الثاني الدار 

الب2ضاء  الدار   20000  - الب2ضاء 
املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 600   : الس2د و2سف اخرط2ف 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

00ا    : الس2د عبد الفتاح ن2ف2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

اخرط2ف  و2سف  الس2د 
كال2ف2رني  ن2ر   32 عمارة  عن2انه)ا) 
الب2ضاء  الشق  عين   2 شقة   01

20000 الدارالب2ضاء املغرب.
ن2ف2د  الفتاح  عبد  الس2د 
عن2انه)ا)  س2دي معر ف 5 زنقة 62 
رقم 22 طابق 2 الدارالب2ضاء 20000 

الدارالب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
اخرط2ف  و2سف  الس2د 
كال2ف2رني  ن2ر   32 عمارة  عن2انه)ا) 
الب2ضاء  الشق  عين   2 شقة   01

20000 الدارالب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737977.
39I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

GOYA TRANS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
GOYA TRANS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي عند 

بقعة 77-78 شارع ا خ2ارزمي الحي 
الصناعي س2دي ابراه2م  - 30080 

فاس املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 GOYA : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.TRANS
نقل    : بإوجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لصا ح الغير.
عند   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
شارع ا خ2ارزمي الحي   77-78 بقعة 
 30080  - الصناعي س2دي ابراه2م  

فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د برادة رخامي محمد :  500 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 100   : الس2دة بن م2�سى سهام  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
  : الس2د برادة رخامي محمد امين 
200 حصة بق2مة 100 درهم للحصة

الس2دة برادة رخامي مريم :  100 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2دة برادة رخامي سلمى :  100 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

محمد  رخامي  برادة  الس2د 
او2ب  أبي  زنقة   7 رقم  عن2انه)ا) 
فاس   30120 أنصاري ب2رمانا فاس 

املغرب.
الس2دة بن م2�سى سهام  عن2انه)ا) 
رقم 7 زنقة أبي او2ب أنصاري ب2رمانا 

فاس 30120 فاس املغرب.
امين  برادة رخامي محمد  الس2د 
او2ب  أبي  زنقة   7 رقم  عن2انه)ا) 
فاس   30120 أنصاري ب2رمانا فاس 

املغرب.
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مريم  رخامي  برادة  الس2دة 
عن2انه)ا) رقم 2 شارع أبنزرط إقامة 
ا حدائق فاس سايس الزه2ر 2 فاس 

30000 فاس املغرب.
سلمى  رخامي  برادة  الس2دة 
او2ب  أبي  زنقة   7 رقم  عن2انه)ا) 
فاس   30120 أنصاري ب2رمانا فاس 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
محمد  رخامي  برادة  الس2د 
او2ب  أبي  زنقة   7 رقم  عن2انه)ا) 
فاس   30120 أنصاري ب2رمانا فاس 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1509/2020.
0Iا

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

 GIBRALTAR EDITING
SERVICES

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،
900000، طنجة املغرب

 GIBRALTAR EDITING SERVICES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع خالد 
ابن ال2ل2د 28 الطابق رقم 2 رقم 1 - 

90000 طنجة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105699
في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   09
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
.GIBRALTAR EDITING SERVICES

جحرير     : بإوجاز  غرض الشركة 
جرجمة املقاالت ا تامع2ة للطالب.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 2 الطابق رقم   28 خالد ابن ال2ل2د 

رقم 1 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : الس2د  يل2ام اد ارد ك2جز 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 100  :  الس2د  يل2ام اد ارد ك2جز 

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
ك2جز  اد ارد  الس2د  يل2ام 
 90000  3 شارع ابن زهرة  عن2انه)ا) 

طنجة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ك2جز  اد ارد  الس2د  يل2ام 
 90000  3 شارع ابن زهرة  عن2انه)ا) 

طنجة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232060.
1Iا

WAY CONSEIL

DAR LAHJAB
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DAR LAHJAB   شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ف2ال بالد 
البركة 1 ا الد حس2ن د ار الب2ر - 

0160ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
92965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2018 دجنبر   11
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 DAR  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  LAHJAB
دار   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الض2افة.
: ف2ال بالد  عن2ان املقر االجتماعي 
 - الب2ر  د ار  ا الد حس2ن   1 البركة 

0160ا مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د محمد ا حتاب 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د محمد ا حتاب عن2انه)ا) 
0160ا  د ار سعدان ال2يدان الب2ر  

مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د محمد ا حتاب عن2انه)ا) 
0160ا  د ار سعدان ال2يدان الب2ر 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
دجنبر   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2018 جحت رقم ا10106.
2Iا

ائتمان2ة م2من

 Sté IRRIGATION
BOUZIANE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

ائتمان2ة م2من
32 زنقة سبتة ب2عرفة، 61200، 

ب2عرفة املغرب

 Sté IRRIGATION BOUZIANE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 

27 زنقة طنجة اقرداس - 61250 

جالس2نت املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 Sté  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IRRIGATION BOUZIANE

: مقا ل في  غرض الشركة بإوجاز 

األشغال  البناء   األشغال املختلفة، 

الفالح2ة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 61250  - اقرداس  طنجة  زنقة   27

جالس2نت املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : فاطمة  ب2زيان  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة ب2زيان فاطمة عن2انه)ا) 
حي جاركة ا تدودة   18 رقم   38 زنقة 

52000 الرش2دوة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة ب2زيان فاطمة عن2انه)ا) 
حي جاركة ا تدودة   18 رقم   38 زنقة 

52000 الرش2دوة املغرب
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  االبتدائ2ة بفج2ج  

2020 جحت رقم 40/2020.

3Iا

FIDEXIA 

SUPERDIOR PROMOTION
إعالن متعدد القرارات

FIDEXIA
 ETUDES - GESTION - CONSEIL

 +212662318804، 20100،
Caablanca Maroc

 SUPERDIOR PROMOTION
«شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

اات الشريك ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: شارع 

املسيرة زنقة 6 أكت2بررقم 6 طابق 3  
- 20100 الدار الب2ضاء  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

27ا29ا.
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 ماي 2020
جم اجخاا القرارات التال2ة: 

على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
الس2د  املصادقة على جف2يت   ماولي: 
حصة   950 كمال  عبداللط2ف 
حصة   1.000 أصل  من  اجتماع2ة 
 MMK BUSINESS شركة  لفائدة 
طرف  مي   

ً
قان2ن2ا املمثلة   GROUP
الس2د كمال عبداللط2ف

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
جح2يل الشكل القان2ني للشركة من 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
اات  شركة  إلى   ال2ح2د  الشريك 

مسؤ ل2ة محد دة
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تعدول القان2ن األسا�سي للشركة
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

تعدول املادة 6 املتعلقة باملساهمات
بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
املتعلقة برأس املال   7 تعدول املادة 

املشترك.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736836.

Iاا

KAOUN

PRESTIGE NASSIM
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PRESTIGE NASSIM شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شقة رقم8 

ججزئة 81ا2 معطى هللا املحام2د 
مراكش - 0000ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
127ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   28
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESTIGE NASSIM
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة   البناء
-االنعاش العقاري

النقل  حساب الغير.
شقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
هللا  معطى  81ا2  ججزئة  رقم8 
مراكش  0000ا   - املحام2د مراكش 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د عبد هللا الرزيقي 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عبد هللا الرزيقي عن2انه)ا) 
230  اسكج2ر  2 رقم   ججزئة برادي 

مراكش 0000ا مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عبد هللا الرزيقي عن2انه)ا) 
230  اسكج2ر  2 رقم   ججزئة برادي 

مراكش 0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية بمراكش  بتاريخ - جحت رقم
45I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

E.COMMERCE.BA SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ
ز نقة ج2 نس عما رة 16 الشقة 2 

مكنا س ، 50000، مكنا س املغر ب
E.COMMERCE.BA SARL شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شقة ر قم 
1 ءاقا مة جنا ن االندلس  F  شا ر ع 
السعد وين - 50000 مكنا س املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9855ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.E.COMMERCE.BA SARL
استراد     : غرض الشركة بإوجاز 

جصد ور 
اال شغا ل املختلفة.

عن2ان املقر االجتماعي : شقة ر قم 
1 ءاقا مة جنا ن االندلس  F  شا ر ع 
السعد وين - 50000 مكنا س املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الس2د ب2 شط2طة حم2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : انس  ب2 شط2طة  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
حم2د  شط2طة  ب2  الس2د 
ال  املنزه   ئة  ججز   27 رقم  عن2انه)ا) 

سيندا 50000 مكنا س املغر ب.
الس2د ب2 شط2طة انس عن2انه)ا) 
رقم 27 ججز ئة املنزه ال سيندا 50000 

مكنا س املغر ب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
حم2د  شط2طة  ب2  الس2د 
ال  املنزه  ئة  ججز   27 رقم  عن2انه)ا) 

سيندا 50000 مكنا س املغر ب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   17 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1629.
6Iا

asy accounting

 WILLIAM EDEL FOOD &
COSMETICS

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

asy accounting
 No 1 IMM 29 ERREDA HAJ
 FATEH, El Oulfa ، 20000،

casablanca maroc
 WILLIAM EDEL FOOD &

COSMETICS شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مركز 
واسم2نة شقة 12 جقاطع شارع 
الشفشا ني   طريق الرباط عين 
السبع - 20000 الدار الب2ضاء 

املغرب
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جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63319ا

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 WILLIAM EDEL FOOD &

.COSMETICS

ججارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

امل2اد الغدائ2ة.

مركز   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

شارع  جقاطع   12 شقة  واسم2نة 

عين  الرباط  طريق  الشفشا ني   

الب2ضاء  الدار   20000  - السبع 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عبدالكريم صعصع :  500 

حصة بق2مة 50.000 درهم للحصة .

الس2د  حسن ج2اق :  500 حصة 

بق2مة 50.000 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

صعصاع  عبدالكريم  الس2د 

سل2مان  م2الي  شارع   13 عن2انه)ا) 

حي الف2سفاط ع س 20000 الب2ضاء 

املغرب.

الس2د  حسن ج2اق عن2انه)ا) ا6 

الب2ضاء   20000 ممر العنقاء ع س  

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

صعصاع  عبدالكريم  الس2د 

سل2مان  م2الي  شارع   13 عن2انه)ا) 

حي الف2سفاط ع س 20000 الب2ضاء 

املغرب.

عن2انه)ا)  ج2اق  الس2د  حسن 
 20000 س   ع  العنقاء  ممر  ا6 

الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 26 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 36ا737.

7Iا

AFIDACOM

أمرانيط
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

AFIDACOM
7   17 ججزئة الس2ك2ن األطلس 

طريق صفر  ، 30000، فاس املغرب
أمران2ط شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي ا تدود 
عين الشكاك  - 30000 صفر  

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
2813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   19
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

أمران2ط.
خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة .
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 30000  - الشكاك   عين  ا تدود 

صفر  املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عمراني  محمد  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  عمراني  محمد  الس2د 
85 القرية النم2دج2ة  00ا52 الريش 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  عمراني  محمد  الس2د 
85 القرية النم2دج2ة  00ا52 الريش 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   12 بتاريخ  االبتدائ2ة بصفر   

2020 جحت رقم 188.

8Iا

FIDUCIAIRE BILAL

SALBIB PROMO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
SALBIB PROMO شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 29, 
اجناح ججزئة قرطبة - 50000 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.38619

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
2020 جقرر حل  28 فبراور  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    SALBIB PROMO
مقرها  درهم  عن2ان   100.000
ججزئة  اجناح   ,29 رقم  اإلجتماعي 
املغرب  مكناس   50000  - قرطبة 

نت2جة ل : ج2ق2ف جام للنشاط.
رقم  ب  التصف2ة  مقر  حدد    
 50000  - اجناح ججزئة قرطبة   ,29

مكناس املغرب. 

  عين:
سالك    الس2د)ة)  حبيب  
ججزئة  اجناح   ,29 رقم  عن2انه)ا) 
املغرب  مكناس   50000 قرطبة 

كمصفي )ة) للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   
ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : رقم 29, 

اجناح ججزئة قرطبة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   03 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم ا5ا.
9Iا

MON COMPTABLE SARL

SAMARA TASHILAT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

SAMARA TASHILAT  شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 
السمارة  1 قطعة 1135  - 60000 

 جدة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

35161
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   29
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAMARA TASHILAT
جدبير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

استعمال ا خدمات للب2ع املباشر.
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 60000  -   1135 قطعة   1 السمارة  

 جدة املغرب.
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أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د  بن  حسن ا حسين :  300 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 300   : الس2د بن  حسن سع2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 200   : الس2دة بن  حسن جم2لة 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 200   : الس2دة بن  حسن مريم  
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  
 صفات  م2اطن الشركاء :

ا حسين  بن  حسن  الس2د 
ب1  زنقة    1 حي السمارة  عن2انه)ا) 

رقم  0ا 60000  جدة املغرب.
الس2د بن  حسن سع2د عن2انه)ا) 
0ا  رقم   ب1  زنقة    1 السمارة  حي 

60000  جدة املغرب.
جم2لة  بن  حسن  الس2دة 
ب1  زنقة    1 حي السمارة  عن2انه)ا) 

رقم  0ا 60000  جدة املغرب.
الس2دة بن  حسن مريم  عن2انه)ا) 
0ا  رقم   ب1  زنقة    1 السمارة  حي 

60000  جدة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ا حسين  بن  حسن  الس2د 
ب1  زنقة    1 حي السمارة  عن2انه)ا) 

رقم  0ا 60000  جدة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1317.

50I

ائتمان2ة حك2م الرج2اني ش.م.م اات الشريك 

ال2ح2د

 RAPID ACCESSOIRES شركة
ET PIECES AUTOS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

ائتمان2ة حك2م الرج2اني ش.م.م 
اات الشريك ال2ح2د

شارع محمد الزرقط2ني درب11 رقم 
16 حي السالم  يسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
 RAPID ACCESSOIRES شركة

ET PIECES AUTOS  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي رقم 330 ججزئة املنتزه 2 
آوت  الل مكناس املغرب 50000 

مكناس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9963ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
شركة   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 
 RAPID ACCESSOIRES ET PIECES

. AUTOS
غرض الشركة بإوجاز : ب2ع أجزاء 

الس2ارات بالتقس2ط.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
السفلي رقم 330 ججزئة املنتزه 2 آوت 
 الل مكناس املغرب 50000 مكناس 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د بن ج2حيش محمد :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
محمد  ج2حيش  بن  الس2د 
س2دي   2 سالم   169 رقم  عن2انه)ا) 
مكناس   50000 مكناس  سع2د 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

محمد  ج2حيش  بن  الس2د 
س2دي   2 سالم   169 رقم  عن2انه)ا) 
مكناس   50000 مكناس  سع2د 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1765.

51I

provalues consulting

PARADO CLEAN SERVICES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

provalues consulting
 bourgoune casa، 20200،

casablanca maroc
 PARADO CLEAN SERVICES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 
شراردة درب ل2ب2لة ب2رج2ن الدار 

الب2ضاء املغرب الدار الب2ضاء 
املغرب 20200 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62727ا

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى 
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   11
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARADO CLEAN SERVICES
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.NETTOYAGE INDUSTRIEL
10 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
الدار  ب2رج2ن  ل2ب2لة  درب  شراردة 
الب2ضاء املغرب الدار الب2ضاء املغرب 

20200 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د حمزة  ردي : 1.000 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د حمزة  ردي : 1.000 بق2مة 
100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  حمزة  ردي  الس2د 
 3 الطابق   5 عمارة  البسمة  إقامة 
20000 الدار  ا1 عين السبع  الشقة 

الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  حمزة  ردي  الس2د 
 3 الطابق   5 عمارة  البسمة  إقامة 
20000 الدار  ا1 عين السبع  الشقة 

الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 462727-
52I

ائتمان2ة حك2م الرج2اني ش.م.م اات الشريك 

ال2ح2د

 NEW LINE TECHNOLOGIE
SERVICES

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

ائتمان2ة حك2م الرج2اني ش.م.م 
اات الشريك ال2ح2د

شارع محمد الزرقط2ني درب11 رقم 
16 حي السالم  يسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب
 NEW LINE شركة

  TECHNOLOGIE SERVICES
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 27ا 
رياض اإلسماع2ل2ة 1 الشطر E محل 
1 مكناس - 50000 مكناس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9957ا
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

شركة   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

 NEW LINE TECHNOLOGIE

. SERVICES

 1-  : بإوجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة أ  البناء 

-2 املتجارة.

عن2ان املقر االجتماعي : رقم 27ا 

رياض اإلسماع2ل2ة 1 الشطر E محل 

1 مكناس - 50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : فه2م  ج2ف2ق  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  فه2م  ج2ف2ق  الس2د 

رقم 91 الطابق األ ل جناح ا ججزئة 

مكناس   50000 مكناس  قرطبة 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  فه2م  ج2ف2ق  الس2د 

رقم 91 الطابق  األ ل جناح ا ججزئة 

مكناس   50000 مكناس  قرطبة 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1762.

53I

MARRAKECH INVEST ET BUSINESS

D4 SERVICES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 MARRAKECH INVEST ET
BUSINESS

شارع يعق2ب املنص2ر اقامة دراركة 
ب2كار مكتب رقم 37 الطابق 2 ج2ليز 

، 0070ا، مراكش املغرب
D4 SERVICES شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

دراركة الطابق التاني الرقم 37 شارع 
يعق2ب املنص2ر ب2كار - 0000ا 

مراكش املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

385ا10
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 D4  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES
غرض الشركة بإوجاز : ب2ع   شراء 

ل2ازم    ال2ات املكاجب
ال2ات  اد ات    شراء  ب2ع   

املعل2م2ات.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
دراركة الطابق التاني الرقم 37 شارع 
0000ا   - ب2كار  املنص2ر  يعق2ب 

مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د ا حسين فلت2 :  900 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
حصة   100   : فلت2  الس2د  ل2د 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  فلت2  ا حسين  الس2د 
ماج2ريل    16 الشقة  ج2بقال  اقامة 

0000ا مراكش املغرب.
الس2د  ل2د فلت2 عن2انه)ا) اقامة 
ج2بقال الشقة 16 ماج2ريل  0000ا 

مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  فلت2  ا حسين  الس2د 
ماج2ريل    16 الشقة  ج2بقال  اقامة 

0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   30 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113713.

Iا5

GESTION

AB NEW AFRIQUE
إعالن متعدد القرارات

ELFOUHAMI GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA
 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
AB NEW AFRIQUE  «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة»
 BD :عن2ان مقرها االجتماعي 

 ZERKTOUNI 46 2eme ETAGE
 APPT N06-CASABLANC BD

 ZERKTOUNI 46 2eme ETAGE
 APPT N06-CASABLANC 20000

CASABLANCA املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
8771اا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
املؤرخ في ا2 فبراور 2020

جم اجخاا القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

تغ2ير اسم الشركة
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

تغ2ير هدف الشركة
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
ا تدود  تغ2ير  للشريك  ب2ع األسهم 

املسير.

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 
النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
 AB NEW من  الشركة  اسم  تغ2ير 

ServiceTIC Africa الى AFRIQUE
بند رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
تغ2ير هدف الشركة من أعمال البناء 
 األعمال املختلفة الى ب2ع  شراء م2اد 

االعالم2ات-جقدوم ا خدمات
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
اضافة شريك جدود الس2د ب2قفا ي 
 170 حصة,منها   330 و2نس بشرائه 
سع2د  الس2د  حصص  من  حصه 
160 حصة من حصص  أحبيروط   

الس2د زهير ب2يا. 
بند رقم 12: الذي ونص على ماولي: 
جم قب2ل استقالة سع2د أحبروط من 
التس2ير  تعين زهير ب2يا كمسير  ح2د 

للشركة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 12 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

مارس 2020 جحت رقم 297ا73.

55I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

موركن أودي�سي
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

م2ركن أ دي�سي شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي مساكنة 
في ججزئة أغ2در 2 الر يضات عمارة 
ا10 رقم 3 - 0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
311ا10
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   08

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : م2ركن 

أ دي�سي.

-  س2ط   : غرض الشركة بإوجاز 

س2احي.

 , الس2احي  األو2اء  مؤسسة   -

رياض..

مساكنة   : عن2ان املقر االجتماعي 

الر يضات عمارة   2 في ججزئة أغ2در 

ا10 رقم 3 - 0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بديس عدنان   الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  بديس عدنان   الس2د 

0000ا  اا1   رقم  االزدهار  ججزئة 

مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  بديس عدنان   الس2د 

0000ا  اا1   رقم  االزدهار  ججزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113673.

56I

CRI MEKNES

GF AGRO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

GF AGRO         شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي  ججزئة 
الزيت2ن الطابق ا خامس رقم ا1 

شارع السعدوين. - 50000 مكناس 
املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9783ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   11
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 GF  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.        AGRO
جاجر   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
جرك2ب  الري  مستلزماتها,  معدات 
معدات الري , جرك2ب معدات الضخ .
ججزئة    : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ا1  رقم  ا خامس  الطابق  الزيت2ن 
مكناس   50000  - السعدوين.  شارع 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
600 حصة  الس2دة العافي  فاء :  

بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د العافي و2سف :  00ا حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  العافي  فاء  الس2دة 
 32 شقة  أ   عمارة  ن2رية  اقامة 
مكناس   50000 م.ج  البطري2ز 

املغرب.
عن2انه)ا)  و2سف  العافي  الس2د 
بني   23000 ا0  رقم  أركانة  ججزئة 

مالل املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  العافي  فاء  الس2دة 
 32 شقة  أ   عمارة  ن2رية  اقامة 
البطري2ز م.ج 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   15 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم -.

57I

CRI MEKNES

 SOCIETE LAHBIB DE 
 L’AGRICULTURE ET
ELEVAGE SARL A.U

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 SOCIETE LAHBIB DE 
 L’AGRICULTURE ET ELEVAGE
SARL A.U شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي  1 

زنقةالرافعي ق/م ب م ع. - 50000 
مكناس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9919ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   02
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE LAHBIB DE   :
 L’AGRICULTURE ET ELEVAGE

.SARL A.U
غرض الشركة بإوجاز : االستغالل 
العت2ل  االبقار,  جرب2ة   , الفالحي 

جرب2ة االغنام .
 1   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 50000  - زنقةالرافعي ق/م ب م ع. 

مكناس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الفستالي   حمزة  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د حمزة الفستالي  عن2انه)ا) 
 50000 1 زنقةالرافعي ق/م ب م ع. 

مكناس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د حمزة الفستالي  عن2انه)ا) 
 50000 1 زنقةالرافعي ق/م ب م ع. 

مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم -.

58I

excofi

FRUIT GHANMAT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

excofi
الشق 3 عمارة  حبابي شارع ا ت2الن 

ل2د  فاس ، 31000، فاس املغرب
FRUIT GHANMAT شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة 
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اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي القطعة 

رقم 385 القطب ا حضري راس املاء 
جماعة عين الشقف م2الي يعق2ب 

- 30000 فاس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   08
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 FRUIT : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.GHANMAT
ب2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الف2اكه   ا خضر با تملة.
القطعة   : عن2ان املقر االجتماعي 
رقم 385 القطب ا حضري راس املاء 
جماعة عين الشقف م2الي يعق2ب - 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  غنمات  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  محمد  غنمات  الس2د 
ظهر  الب2طا   3 بل2ك   3 زنقة   10

ا خميس 30000 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  محمد  غنمات  الس2د 
ظهر  الب2طا   3 بل2ك   3 زنقة   10

ا خميس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 88ا1.
59I

METREK COMPTA PRO

BRMOH2 TRANS SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

BRMOH2 TRANS SARL شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

بل2ك ا1 رقم 15 - 200ا1 س2دي 

سل2مان املغرب.

حل شركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.2669

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جقرر حل   2020 و2ن22   29 املؤرخ في 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

مبلغ    BRMOH2 TRANS SARL

درهم  عن2ان   90.000 رأسمالها 

بل2ك  السالم  حي  اإلجتماعي  مقرها 

ا1 رقم 15 - 200ا1 س2دي سل2مان 

املغرب نت2جة ل : عدم نجاح الشركة.

حي  ب  التصف2ة  مقر  حدد    

200ا1   -  15 رقم  ا1  السالم بل2ك 

س2دي سل2مان املغرب. 

  عين:

النجمي    ابراه2م   الس2د)ة) 

عن2انه)ا) د ار جيهلي املسيرة املساعدة  

املغرب  سل2مان  س2دي  200ا1 

كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بس2دي سل2مان  بتاريخ 02 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 64/2020.

60I

FIDING SARL

 PARA OPTIMALE MEK
Sigle:POM

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
 اات الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

FIDING SARL
 RUE MOATASIM RIAD N° 249 ،

50000، Meknès Maroc
 PARA OPTIMALE MEK

Sigle:POM شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي جماعة 
اوت  الل، ججزئة مرجان 1، رقم 

 Commune Ait Oualal 221 سفلي
 Lotissement Marjane 1 LOT N°
RDC 50000 221 مكناس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9ا99ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   08
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 PARA  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.OPTIMALE MEK Sigle:POM
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 Marchand de produits

parapharmaceutiques
ب2ع منت2جات بارافرمستك.

جماعة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
رقم   ،1 مرجان  ججزئة  اوت  الل، 
 Commune Ait Oualal 221 سفلي 
 Lotissement Marjane 1 LOT N°

RDC 50000 221 مكناس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : واسين  حن2ني  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  واسين  حن2ني  الس2د 
ج2الل   53 رقم   35 زنقة   1 شارع 

50000 مكناس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  واسين  حن2ني  الس2د 
ج2الل   53 رقم   35 زنقة   1 شارع 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

التجارية بمكناس  بتاريخ - جحت رقم 

.-

61I

FICOMO

شركة التموين وااليصال املنزلي 
S.A.L.D

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FICOMO

حي العبادي زنقة مكناس رقم 32 

جمارة ، 12000، جمارة املغرب

شركة التم2ين  االوصال املنزلي 

S.A.L.D شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

الهناء 02 رقم 25 جمارة - 12000 

جمارة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

130009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 أبريل   13

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
شركة   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.S.A.L.D التم2ين  االوصال املنزلي
التم2ين   : بإوجاز  الشركة  غرض 
للتس2ق  محل  استغالل  العام 
جم2ع  ب2ع  شراء  املنزلي   االوصال 
االرا�سي  امل2اد الفالح2ة كدلك كراء 

الفالح2ة
االحت2اط   05% النت2جة  ج2زيع 

القان2ني  الباقي و2زع بالتسا ي.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 12000  - جمارة   25 رقم   02 الهناء 

جمارة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 9.000   : رياحي  ازه2ر  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  رياحي  ازه2ر  الس2دة 
  02 86 زنقة  د ارالس2ق ا تدود رقم 

12000 جمارة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  رياحي  ازه2ر  الس2دة 
د ار الس2ق ا تدود رقم 86 زنقة 02 

12000 جمارة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  االبتدائ2ة بتمارة  

2020 جحت رقم 3377.
63I

STE ASSIL MANGEMENT SAL AU

 STE ASSIL MANAGEMENT
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

 STE ASSIL MANGEMENT SAL
AU

زا ية شارع ادريس االكبر  زنقة 
شفشا ن الطابق الرابع الشقة رقم 
ا1  جدة ، 60000،  جدة املغرب
 STE ASSIL MANAGEMENT

SARL AU شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ز اوة 
شارع ادريس االكبر   زنقة شفشا ن 

الطابق الرابع الشقة رقم ا1  جدة - 

60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

35133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   01

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSIL MANAGEMENT SARL AU

 - بناء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 - عقاري  منعش   - عقارية  عمل2ات 

أعمال متن2عة ا  أعمال البناء.

ز اوة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
شارع ادريس االكبر   زنقة شفشا ن 

الطابق الرابع الشقة رقم ا1  جدة - 

60000  جدة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

90.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

900 حصة    : الس2د الع2د ن2فل 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

حي  الس2د الع2د ن2فل عن2انه)ا) 
االسمنت ا8 الع22ن 50ا65 الع22ن 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

حي  الس2د الع2د ن2فل عن2انه)ا) 
االسمنت ا8 الع22ن 50ا65 الع22ن 

املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   30 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1276.

Iا6

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

DELTA MUR SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC

DELTA MUR SARL AU شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 75 

 ANFA ANGLE  RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETG APPT
 B 108 CASABLANCA - 20220

الدارالب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62293ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 DELTA : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.MUR SARL AU
املنعش    : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
 75  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 ANFA ANGLE  RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETG APPT
 B 108 CASABLANCA - 20220

الدارالب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : العربي  بن  النع2م  عبد  الس2د 

1.000 حصة بق2مة 100.000 درهم 

للحصة .

 : الس2د عبد النع2م بن العربي   

1000 بق2مة 100.000 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

العربي  بن  النع2م  عبد  الس2د 

 129 رقم  السالم  ججزئة  عن2انه)ا) 

90ا29  مدو2نة  السفلي  الطابق 

الدارالب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

العربي  بن  النع2م  عبد  الس2د 

 129 رقم  السالم  ججزئة  عن2انه)ا) 

90ا29  مدو2نة  السفلي  الطابق 

الدارالب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 17ا736.

65I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE YANIS TRAVEL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

SOCIETE YANIS TRAVEL  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 

17/699 زنقة بل2ك 10 حي اكبار 
املزار اوت مل2ل  - 86150 أوت مل2ل 

املغرب
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جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
77ا20

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE YANIS TRAVEL
جأجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق.
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
اكبار  حي   10 بل2ك  زنقة   699/17
86150 أوت مل2ل  املزار اوت مل2ل  - 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : ب2ه2ش  ا حسن  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : الس2دة حك2مة الزيداني 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د ا حسن ب2ه2ش عن2انه)ا) 
الداخلة  حي  ا  رقم  الزيزف2ن  زنقة 

اكادور 80080 اكادور املغرب.
الزيداني  حك2مة  الس2دة 
ا15  رقم  الصفاء  ججزئة  عن2انه)ا) 
اوت مل2ل  86150 أوت مل2ل املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د ا حسن ب2ه2ش عن2انه)ا) 
الداخلة  حي  ا  رقم  الزيزف2ن  زنقة 

اكادور 80080 اكادور املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  االبتدائ2ة بانزكان  

2020 جحت رقم 776.
66I

LEADER FINANCE

ATLAS LAUNDRY
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR OPERATION CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC

ATLAS LAUNDRY شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي إقامة  

مبر كة I 10 دكان ا مراكش - 

0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1ا3ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   18

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.LAUNDRY

إستغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

مصبنة.

إقامة    : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 - مراكش  ا  دكان   I  10 مبر كة 

0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 10   : انيسة   باملعطي  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د اوت بن سع2د نزيه :  990 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة باملعطي انيسة  عن2انه)ا) 

مراكش  0000ا  الشرف  حي   135

املغرب.

عن2انه)ا)  الس2د باملعطي انيسة  
0000ا  31ا1   رقم   1 ص2ك2ما 

مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2دة باملعطي انيسة  عن2انه)ا) 
مراكش  0000ا  الشرف  حي   135

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   30 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113737.
67I

INVEST - DATA

CAPEXELI ASSOCIATES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

قفل التصف2ة

INVEST - DATA
 Rue Ibnou Rifai ETAGE
 3 GAUCHE MAARIF ’ 10
 CASABLANCA، 23500،

Casablanca Maroc
CAPEXELI ASSOCIATES شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي : 10 ,شارع 
زيد بن رفاعي معاريف, الدار الب2ضاء 

- 20330 الدار الب2ضاء املغرب.
قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 
.391771

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر حل   2019 ن2نبر   27 املؤرخ في 
شركة   CAPEXELI ASSOCIATES
مبلغ  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 
درهم  عن2ان   100.000 رأسمالها 
بن  زيد  ,شارع   10 اإلجتماعي  مقرها 
 - الب2ضاء  الدار  معاريف,  رفاعي 
الدار الب2ضاء املغرب نت2جة   20330
جظهر  الك  التصف2ة:  مع  إلغالق 
فقدان   أحدث  العم2م2ة  امليزان2ة 
إلجمالي  املقابلة  درهم  000,00ا 
الدست2ر،  التي  املتراكم منذ  العتز 
في  الشركاء  هكذا  وتحملها  س2ف 
حين أن املطل2بات املتدا لة ألغ2ت، 
مع  أوضا  ه2  املطل2بات   األصل 
م2قف الصفر الذي يعكس جصف2ة 

إغالق فارغة جماما.

اإلجراءات  من  االنتهاء  بعد 
القان2ن2ة لتقدومها في الستل،  نشر 
إزالة  للتصف2ة؛  العم2م2ة  امليزان2ة 
طلب  التجاري  أخيرا  الستل  من 
التجارية،  الضرائب  إللغاء  شهادة 

 مهمتنا  نهاوتها.
  عين:

  Mhamed Amine الس2د)ة) 
عن2انه)ا)     ADLOUNI HASSANI
 Rue Tawfik EL HAKIM ETG 2
الب2ضاء  الدار   GAUTHIER 20300

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
بتاريخ 29 أبريل 2020  في 10 ,شارع 
زيد بن رفاعي معاريف, الدار الب2ضاء 

- 20300 الدار الب2ضاء املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 17 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

دجنبر 2019 جحت رقم 36216.

68I

MOORISH

 GROUP COMMUNICATED
SERVICES

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال واق2ت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار الب2ضاء املغرب
 GROUP COMMUNICATED

SERVICES شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زا ية 
شارع عبد امل2من   زنقة سم2ة، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق ا الرقم 20 
النخ2ل  - 0ا203  الدار الب2ضاء  

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63819ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
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اات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUP COMMUNICATED

.SERVICES
مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اجصال.
زا ية   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
سم2ة،  زنقة  امل2من    عبد  شارع 
الرقم  ا  الطابق   3 شهرزاد  إقامة 
20 النخ2ل  - 0ا203  الدار الب2ضاء  

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
نز ندجانغ  جيريس  االن  الس2د 
 100 بق2مة  حصة   500   : نك2اغا 

درهم للحصة .
  : الس2د فيردوناند ند نت22 ن2غايي 
500 حصة بق2مة 100 درهم للحصة
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
نز ندجانغ  جيريس  االن  الس2د 
السالم مجم2عة  نك2اغا عن2انه)ا)  
75 عمارة 3ا1 طابق ا شقة 18 ح ح  

20000  الدار الب2ضاء  املغرب.
ن2غايي  ند نت22  فيردوناند  الس2د 
27ب  مجم2عة  االزهر  عن2انه)ا) 
  20000 ح   ح  ا  شقة   326 عمارة 

الدار الب2ضاء  املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
نز ندجانغ  جيريس  االن  الس2د 
السالم مجم2عة  نك2اغا عن2انه)ا)  
75 عمارة 3ا1 طابق ا شقة 18 ح ح  

20000  الدار الب2ضاء  املغرب
ن2غايي  ند نت22  فيردوناند  الس2د 
27ب  مجم2عة  االزهر  عن2انه)ا) 
  20000 ح   ح  ا  شقة   326 عمارة 

الدار الب2ضاء  املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 01 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737810.
70I

خبرة  الشرق

MARBRE EL IKHLASS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

خبرة  الشرق
9ا شارع البكاي لهب2ل اقامة رياض 
املدونة شقة رقم 3 بركان 9ا شارع 
البكاي لهب2ل اقامة رياض املدونة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
MARBRE EL IKHLASS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شقة جقع 
بشارع البكاي لهب2ل إقامة رياض 
املدونة الطابق األ ل الشقة رقم 
3 رقم 9ا بركان. - 63300 بركان 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

7217
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARBRE EL IKHLASS
ججارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الرخام  م2اد البناء.
عن2ان املقر االجتماعي : شقة جقع 
رياض  إقامة  لهب2ل  البكاي  بشارع 
رقم  الشقة  األ ل  الطابق  املدونة 
بركان   63300  - بركان.  9ا  رقم   3

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  MARBRE EL IKHLAS : الشركة 
900 حصة بق2مة 100 درهم للحصة 
الس2د ن2ر الدون بالي : 300 بق2مة 

100 درهم.

 300  : ج2طي  ب2شع2ب  الس2د 
بق2مة 100 درهم.

الس2د هشام ش2يبة : 300 بق2مة 
100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  بالي  الدون  ن2ر  الس2د 
بركان  سل2مان  س2دي  امعل2  حي 

63300 بركان املغرب.
الس2د ب2شع2ب ج2طي عن2انه)ا) 
بركان  سل2مان  س2دي  امعل2  حي 

63300 بركان املغرب.
عن2انه)ا)  ش2يبة  هشام  الس2د 
بركان  سل2مان  س2دي  امعل2  حي 

63300 بركان املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  بالي  الدون  ن2ر  الس2د 
بركان  سل2مان  س2دي  امعل2  حي 

63300 بركان املغرب
الس2د ب2شع2ب ج2طي عن2انه)ا) 
بركان  سل2مان  س2دي  امعل2  حي 

63300 بركان املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  االبتدائ2ة ببركان  

2020 جحت رقم 233.
71I

eurest compta sarl

NOVAZONE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،
FES MAROC

NOVAZONE شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 332 
شارع بره2م ر داني الطابق 5 رقم 
21 إقامة ريحان حي املعاريف الدار 
الب2ضاء - 20330  الدار الب2ضاء 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

5ا639ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOVAZONE

غرض الشركة بإوجاز : ب2ع األجهزة 

الكمب22جر  املع2ماج2ة،هندسة 

،اإلستيراد  التصدور.

 332  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
رقم   5 الطابق  ر داني  بره2م  شارع 

إقامة ريحان حي املعاريف الدار   21

الب2ضاء  الدار    20330  - الب2ضاء 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

600 حصة    : الس2د منكاد أو2ب 

بق2مة 100 درهم للحصة .

00ا    : الس2دة الربعا ي رش2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  أو2ب  منكاد  الس2د 
بل2ك ف1 رقم 20 حي ا حسنيي ليراك 

فاس FES 30000 املغرب.

رش2دة  الربعا ي  الس2دة 
الحي   20 رقم  ف1  بل2ك  عن2انه)ا) 

ا حسنيي ليراك  س2دي ابراه2م فاس 

FES 30000 املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  أو2ب  منكاد  الس2د 
بل2ك ف1 رقم 20 حي ا حسنيي ليراك 

فاس FES 30000 املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737921.

73I
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FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

MATRANE RECYLAGE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC
 MATRANE RECYLAGE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 BD  75 عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETAGE APPT
 B108 CASABLANCA - 20220

الدارالب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62303ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MATRANE RECYLAGE SARL
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 RECYCLAGE ET TRAITEMENT

.DES DECHETS
 BD   75  : عن2ان املقر االجتماعي 
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETAGE APPT
 B108 CASABLANCA - 20220

الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : ابراه2م  مطران  الس2د 
حصة بق2مة 50.000 درهم للحصة .
500 حصة    : الس2د صا ح عزيز 

بق2مة 50.000 درهم للحصة .

 500  : ابراه2م  مطران  الس2د 
بق2مة 50.000 درهم.

بق2مة   500  : الس2د صا ح عزيز 
50.000 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

ابراه2م  مطران  الس2د 
 305 رقم  ا حالوب2ة  د ار  عن2انه)ا) 
0ا209  الب2ضاء  مدو2نة  لساسفة 

الدارالب2ضاء املغرب.
الس2د صا ح عزيز عن2انه)ا) د ار 
الب2ضاء  ب2سك2رة  الغابة   حاف2ة 

0ا209 الدارالب2ضاء الدارالب2ضاء.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ابراه2م  مطران  الس2د 
 305 رقم  ا حالوب2ة  د ار  عن2انه)ا) 
0ا209  الب2ضاء  مدو2نة  لساسفة 

الدارالب2ضاء الدارالب2ضاء
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 21ا736.
Iا7

INTELLIGENCE OF OBJECTS

 INTELLIGENCE OG
OBJECTS

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

INTELLIGENCE OF OBJECTS
زنقة جبل ب2يبالن، عمارة 5 شقة 3، 

اكدال الرباط ، 0، الرباط املغرب
 INTELLIGENCE OG OBJECTS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 79 شارع 
ابن سينا  شقة 6 الطابق 2، أكدال 

الرباط، - 10000 الرباط املغرب.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
6ا20.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 فبراور 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«79 شارع ابن سينا  شقة 6 الطابق 
الرباط   10000  - أكدال الرباط،   ،2
ب2يبالن،  جبل  «زنقة  إلى  املغرب» 

 10000  - اكدال   ،3 شقة   5 عمارة 
الرباط  املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 جحت رقم 105163.

75I

FICASUD

L›ATELIER DES SENS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FICASUD
 186AVENUE MED V IMMO

 ARRIBE 1ER ETAGE N 11
 GUELIZ ، 40000، marrakech

maroc
L›ATELIER DES SENS شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الحي 

الشت2ي مركز االعمال رقم 3 شارع 
املعبد - 0000ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
75ا82

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2017 و2ن22   15
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.L’ATELIER DES SENS
غرض الشركة بإوجاز : مطعم

مختبر للحل2يات
الحي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
شارع   3 الشت2ي مركز االعمال رقم 

املعبد - 0000ا مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د احمد بناني :  1.000 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د احمد بناني عن2انه)ا) الحي 
0000ا  ا شارع املعبد   الشت2ي رقم 

مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د احمد بناني عن2انه)ا) الحي 
0000ا  ا شارع املعبد   الشت2ي رقم 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2017 جحت رقم 88966.
76I

س-اطلس

ABRAJ SOUIRI
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
قفل التصف2ة

س-اطلس
الطابق اال ل الحي االداري شارع 

الطائف رقم 1ا ، 23000، بني مالل 
املغرب

ABRAJ SOUIRI شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي : رقم 

50 زنقة 12 ا الد ع2اد الكرابزية - 
23000 بني مالل املغرب.

قفل التصف2ة
رقم التق22د في الستل التجاري : 

.3785
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر   2020 ماي  ا0  في  املؤرخ 
اات  شركة   ABRAJ SOUIRI حل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 
 320.000 رأسمالها  مبلغ  ال2ح2د 
درهم  عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 
الكرابزية  ع2اد  ا الد   12 زنقة   50
نت2جة  املغرب  مالل  بني   23000  -
لنشاط  التام  للت2قف  لنت2جة 

الشركة.
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  عين:

ابراه2م    الثرمة    الس2د)ة) 

ا الد ع2اد الكرابزية زنقة  عن2انه)ا) 
12 رقم 50  23000 بني مالل املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
بتاريخ ا0 ماي 2020  في رقم 50 زنقة 

12 ا الد ع2اد الكرابزية - 23000 بني 

مالل املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة ببني مالل  بتاريخ ا2 و2ن22 

2020 جحت رقم 306.

77I

QUALICIA CONSULTING

 FIRST SERVICE SOLUTION
FSS S.A.R.L AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN 17 PLACE

 PASTEUR IMM BUILD PASTEUR

 2 ETAGE APPT N2 MAARIF،

20360، CASABLANCA MAROC

 FIRST SERVICE SOLUTION FSS

S.A.R.L AU  شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي  10ا  

شارع زرقط2ني إقامة حمد طابق 
رقم 1 شقة رقم 1 - 20000  

الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3اا63ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 FIRST  : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

 SERVICE SOLUTION FSS S.A.R.L

. AU

إصالح   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 ص2انة معدات جكن2ل2ج2ا املعل2مات

الكمب22جر  املنتجات  أجهزة  ب2ع 

املكتب2ة

ججارة

استيراد   جصدور.

10ا     : االجتماعي  املقر  عن2ان 

شارع زرقط2ني إقامة حمد طابق رقم 

1 شقة رقم 1 - 20000  الدارالب2ضاء 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خلد ن  نب2ل  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د نب2ل خلد ن عن2انه)ا) حي 
الب2ضاء   1 رقم   11 زنقة   2 املسيرة 

20250 الدارالب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د نب2ل خلد ن عن2انه)ا) حي 
الب2ضاء   1 رقم   11 زنقة   2 املسيرة 

20250 الدارالب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 29 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737508.

78I

Trefle Conseil

LUUN
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

LUUN شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 59 ، شارع 
الزرقط2ني ، الطابق السادس ، رقم 
18  - 20360 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63901ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   01
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
.LUUN : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها
-إنتاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
اله2ل2غرام   جصم2م  تس2يق 
 االجصاالت الثالث2ة األبعاد  الرقم2ة 

 الرس2م املتحركة ثالث2ة األبعاد.
أن2اع  جم2ع  -استيراد  جصدور 

املنتجات.
-اقتناء  جأجير مبانى إلنجاز مهمة 

الشركة.
العمل2ات  جم2ع  عام   بشكل 
أ   قان2ن2ة  كانت  ن2ع س2اء  أي  من 
اقتصادوة أ  مال2ة أ  منق2لة أ  غير 
منق2لة جتعلق بالغرض املذك2ر أعاله 
مماثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أ  
أ  اات صلة، بصفة أن جؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غيرمباشر  أ   مباشر 
تسعى الشركة إلى جحق2قه أ  امتداده 

أ  جط2يره..
عن2ان املقر االجتماعي : 59 ، شارع 
الزرقط2ني ، الطابق السادس ، رقم 

18  - 20360 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
العت2قي  السالم  عبد  الس2د 
 100 3.000 حصة بق2مة    : الكن2ني 

درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

العت2قي  السالم  عبد  الس2د 

بدر  ججزئة   76 عن2انه)ا)  الكن2ني 

فاس    30050 الشقف  عين  طريق 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

العت2قي  السالم  عبد  الس2د 

بدر  ججزئة   76 عن2انه)ا)  الكن2ني 

فاس    30050 الشقف  عين  طريق 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 01 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737306.

79I

عبد الرحمان االمالي

SOUND & SPICES
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

عبد الرحمان االمالي

 bd Mohammed V , 3°ét. ,625

n°29 ، 20000، الدارالب2ضاء 

املغرب

sound & spices شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

سيس املعاريف الدارالب2ضاء - 

20000 الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63363ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 أبريل   27

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 sound : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.& spices

غرض الشركة بإوجاز : مطعم.

زنقة   10  : عن2ان املقر االجتماعي 

 - الدارالب2ضاء  املعاريف  سيس 

20000 الدارالب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : العلمي  هشام  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  العلمي  هشام  الس2د 

قد ر  بن  اللط2ف  عبد  شارع 

 20000 ا1  الرقم  السابع  ط 

الدارالب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  العلمي  هشام  الس2د 

ط  قد ر  بن  اللط2ف  عبد  شارع 

ا1 20000 شارع عبد  السابع الرقم 

اللط2ف بن قد ر ط السابع الرقم 

شارع عبد اللط2ف بن قد ر ط  ا1 

السابع الرقم ا1

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 29 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 11777.

80I

HIDA SERVICE TAROUDANT

BENSAKAR CARS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

BENSAKAR CARS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 18 بل2ك 

5 باب جارغ2نت  - 83000 جار دانت 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

6751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   20

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENSAKAR CARS

جأجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق.

18 بل2ك  عن2ان املقر االجتماعي : 

جار دانت   83000  - 5 باب جارغ2نت  

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بنسكار  محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  بنسكار  محمد  الس2د 

 83000 جافرا جن   و2سران  د ار 

جار دانت املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د عزيز بنسكار عن2انه)ا) د ار 

جار دانت   83000 و2سران جافرا جن  

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 22 بتاريخ  بتار دانت   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم 273.
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الناظ2ر للحسابات

NADORLOT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

الناظ2ر للحسابات

شارع االمير س2دي محمد الحي 

االداري س2تي املحمدوة بل2ك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظ2ر املغرب

NADORLOT شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
العمران رقم 3075 سل2ان الناظ2ر 

62000 الناظ2ر املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

20071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   02

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NADORLOT

أعمال   -  : غرض الشركة بإوجاز 

مختلفة ا  البناء
- منعش عقاري

- ججارة.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
سل2ان الناظ2ر   3075 العمران رقم 

62000 الناظ2ر املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ب2بكر  الزم2ري  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : مريم  الزم2ري  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ب2بكر  الزم2ري  الس2د 

سل2ان   2669 رقم  العمران  ججزئة 

62000 الناظ2ر املغرب.

الس2دة الزم2ري مريم عن2انه)ا) 

ب2عرك   ا3  بل2ك  حسان  سكت2ر 

62000 الناظ2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)   ب2بكر  الزم2ري  الس2د 

سل2ان   2669 رقم  العمران  ججزئة 

62000 الناظ2ر املغرب

الس2دة الزم2ري مريم عن2انه)ا) 

ب2عرك   ا3  بل2ك  حسان  سكت2ر 

62000 الناظ2ر املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  بالناض2ر   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738.
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س-اطلس

LE MOURABAR
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

إضافة تسم2ة ججارية أ  شعار 

س-اطلس

الطابق اال ل الحي االداري شارع 

الطائف رقم 1ا ، 23000، بني مالل 

املغرب

LE MOURABAR «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: شارع 

20 غشت ججزئة ا خير رقم 1   2 - 

23000 بني مالل املغرب.

«إضافة تسم2ة ججارية أ  شعار»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

.8681

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جقرر   2020 مارس  ا0  في  املؤرخ 

إضافة شعار ججاري للشركة  ه2:

 DAY AROMES

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

االبتدائ2ة ببني مالل  بتاريخ ا2 و2ن22 

2020 جحت رقم 308.

83I
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Trefle Conseil

PEER INCORPORATION
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
PEER INCORPORATION شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 59 ، شارع 
الزرقط2ني ، الطابق السادس رقم 
18 - 20360 الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63899ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   01
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 PEER  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.INCORPORATION
-إنتاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 جصم2م  تس2يق جطب2قات املراسلة 
للرسائل  الف2رية   االجصاالت 

النص2ة.
أن2اع  استيراد  جصدور جم2ع   -  

املنتجات.
- اقتناء  جأجير املباني إلنجاز مهمة 

الشركة.
العمل2ات  جم2ع  عام   بشكل 
أ   قان2ن2ة  كانت  ن2ع س2اء  أي  من 
اقتصادوة أ  مال2ة أ  منق2لة أ  غير 
منق2لة جتعلق بالغرض املذك2ر أعاله 
مماثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أ  
أ  اات صلة، بصفة أن جؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غيرمباشر  أ   مباشر 
تسعى الشركة إلى جحق2قه أ  امتداده 

أ  جط2يره.

عن2ان املقر االجتماعي : 59 ، شارع 

رقم  السادس  الطابق   ، الزرقط2ني 

18 - 20360 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

العت2قي  السالم  عبد  الس2د 

 100 3.000 حصة بق2مة    : الكن2ني 

درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

العت2قي  السالم  عبد  الس2د 

بدر  ججزئة   76 عن2انه)ا)  الكن2ني 

فاس   30050 الشقف  عين  طريق 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

العت2قي  السالم  عبد  الس2د 

بدر  ججزئة   76 عن2انه)ا)  الكن2ني 

فاس   30050 الشقف  عين  طريق 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 26 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737852.

Iا8

HIDA SERVICE TAROUDANT

ABDE DISTRIBUTION SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

 ABDE DISTRIBUTION SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي  رقم 

06 د ار اد ز جماعة ا ناون ق2ادة 

جافنك2لت دائرة ا الد برح2ل 

جار دانت - 83000 جار دانت املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

6773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   18

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 ABDE : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

.DISTRIBUTION SARL

غرض الشركة بإوجاز :  1/ ججارة 

امل2اد الغدائ2ة با تملة

الطب2ة  األعشاب  جاجر   /2

 العطرية.

رقم    : االجتماعي  املقر  عن2ان 

ق2ادة  ا ناون  جماعة  اد ز  د ار   06

برح2ل  ا الد  دائرة  جافنك2لت 

جار دانت - 83000 جار دانت املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د جاهد عبد العالي :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د جاهد عبد العالي عن2انه)ا) 

جار دانت   83000 د ار جاركة ا ناون  

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د جاهد عبد العالي عن2انه)ا) 

جار دانت   83000 د ار جاركة ا ناون  

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 30 بتاريخ  بتار دانت   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم ا29.
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FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 DOMAINE ARZAK 
MEJJATIA SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20

 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA MAROC

 DOMAINE ARZAK MEJJATIA 

SARL AU شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 RUE عن2ان مقرها اإلجتماعي 2ا 

 MY IDRISS ALAKBAR ETG 01

BERRCHID - 26100 برش2د 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

11223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2017 فبراور   09

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 DOMAINE ARZAK MEJJATIA

.SARL AU

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.EXPLOITATION AGRICOLE

2ا   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 RUE MY IDRISS ALAKBAR ETG

برش2د   01 BERRCHID - 26100

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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الس2دة عائشة رازق :  800 حصة 

بق2مة 80.000 درهم للحصة .

 الس2دة عائشة رازق : 800 بق2مة 

80.000 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  رازق  عائشة  الس2دة 

طانطان  ال2ظي  امللكي  الدرك  جنكة 

82000 طانطان املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  رازق  عائشة  الس2دة 

طانطان  ال2ظي  امللكي  الدرك  جنكة 

82000 طانطان املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  االبتدائ2ة ببرش2د  

2017 جحت رقم 06ا.
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الز ين املصطفى

ادبيكسيل ليد تكنولوجي
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

قفل التصف2ة

الز ين املصطفى

عمارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 حمرية ، 50000، مكناس املغرب

ادب2كس2ل ل2د جكن2ل2جي شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : محل 

رقم 23 سكت2ر 5 قرطبة  - 50000 

مكناس املغرب.

قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 

2609ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

2020 جقرر حل  19 فبراور  املؤرخ في 

ادب2كس2ل ل2د جكن2ل2جي شركة اات 

رأسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل2ة 

مقرها  درهم  عن2ان   100.000

 5 سكت2ر   23 رقم  محل  اإلجتماعي 

املغرب  مكناس   50000  - قرطبة  

نت2جة الزمة القطاع   املنافسة.

  عين:
ا حت2جي  العلي   عبد  الس2د)ة) 
الطابق   8 35 جناح  رقم    عن2انه)ا) 
مكناس   50000 قرطبة   ججزئة   2

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
محل  2020  في  فبراور   19 بتاريخ 
 50000  - قرطبة   5 سكت2ر   23 رقم 

مكناس املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   16 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم ا3ا.
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 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

BOISERIE ZALAGH
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
قفل التصف2ة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
BOISERIE ZALAGH شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي : حي النزهة 

رقم 09ا طريق عين الشقف  - 
30000 فاس املغرب.

قفل التصف2ة
رقم التق22د في الستل التجاري : 

9305ا.
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر حل   2020 11 مارس  املؤرخ في 
اات  شركة   BOISERIE ZALAGH
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  ال2ح2د 
اإلجتماعي حي  درهم  عن2ان مقرها 
09ا طريق عين الشقف   النزهة رقم 
نت2جة  املغرب  فاس   30000  -

النخفاض املب2عات .

  عين:
بن2حيي    ه2دى   الس2د)ة) 
 5 شقة   88 باه2ة  اقامة  عن2انه)ا) 
فاس املغرب   30000 حي  اد فاس  

كمصفي )ة) للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
بتاريخ 11 مارس 2020  في حي النزهة 
 - الشقف   عين  طريق  09ا  رقم 

30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22  ا2  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1466/2020.
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SOCIETE JANA RENT SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 SOCIETE JANA RENT SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 

83 فضاء الفضل مكتب رقم 16 
الطابق الثالت شارع ا تيش امللكي - 

30000 فاس املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62999
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   13
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE JANA RENT SARL
جأجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات.

 83 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
فضاء الفضل مكتب رقم 16 الطابق 
الثالت شارع ا تيش امللكي - 30000 

فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 2.500   : هشام  أجدود  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 2.500   : أحمد   أجدود  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 2500  : هشام  أجدود  الس2د 

بق2مة 100 درهم.
 2500  : أحمد   أجدود  الس2د 

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  هشام  أجدود  الس2د 

فرنسا 31772 فرنسا فرنسا.
عن2انه)ا)  أحمد   أجدود  الس2د 

فرنسا 31000 فرنسا فرنسا.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  ج2اد  لقل2ب  الس2د 
جرس2ف  النكد  حي  الناض2ر  زنقة 

35100 جرس2ف املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1514/2020.

89I

IFCOF

 DANTON POLY
MECANIQUE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جف2يت حصص

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
 DANTON POLY MECANIQUE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 69 
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با حماد - 20000 الب2ضاء املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.185333

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2019 دجنبر   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :

امس2لة  زكريا  )ة)  الس2د  جف2يت 

500 حصة اجتماع2ة من أصل 500 

حصة لفائدة  الس2د )ة) امس2لة عبد 

ا حق بتاريخ 30 دجنبر 2019.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم ا73690.

90I

IFCOF

 DANTON POLY

MÉCANIQUE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

IFCOF

 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC

   DANTON POLY MÉCANIQUE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 69 با 

حماد - 20000 الب2ضاء املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.185333

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

2019 جم تع2ين  30 دجنبر  املؤرخ في 

الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

جبعا  كمسير  ح2د  احمد  امس2لة 

لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم ا73690.

91I

IFCOF

 DANTON POLY
MÉCANIQUE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
تع2ين مسير جدود للشركة

IFCOF
 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT
 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC
   DANTON POLY MÉCANIQUE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 69 با 
حماد - 20000 الب2ضاء املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.185333
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم تع2ين   2020 02 فبراور  املؤرخ في 
الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

امس2لة عبد ا حق كمسير  ح2د
جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737723.
92I

JIYAR JAOUAD

OUKILI›S
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

OUKILI›S  شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
ن2ال رقم 31 بركان 60300 بركان 

املغرب.
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.7031

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم تع2ين   2020 و2ن22   26 املؤرخ في 

مسير جدود للشركة الس2د)ة) بكا ي   

نجاة كمسير  ح2د

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   02 بتاريخ  االبتدائ2ة ببركان  

2020 جحت رقم 231.

93I

FICOMPTA

SCREEN ENERGIE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جف2يت حصص

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC

SCREEN ENERGIE شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

قرطبة عمارة 71 شقة 7 عين 

قنصرة م2الي يعق2ب  - 36222 

فاس املغرب.

جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 

.59373

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 فبراور   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بلمل2اني  مريم  )ة)  جف2يت الس2د 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة   1.000

)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.000

فبراور   18 بتاريخ  مصلح  محمد  

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

و2ل22ز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1524/2020.

Iا9

FICOMPTA

SCREEN ENERGIE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
تع2ين مسير جدود للشركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

SCREEN ENERGIE  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
قرطبة عمارة 71 شقة 7 عين 

قنصرة م2الي يعق2ب - 36222 
فاس املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.59373
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم تع2ين   2020 18 فبراور  املؤرخ في 
مسير جدود للشركة الس2د)ة) مصلح 
لقب2ل  جبعا  كمسير  ح2د  محمد 

استقالة املسير.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1524/2020.

95I

FICOMPTA

SCREEN ENERGIE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

SCREEN ENERGIE شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
قرطبة عمارة 71 شقة 7 عين 

قنصرة م2الي يعق2ب - 36222 
فاس املغرب.
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جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.59373
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08 و2ن22 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«ججزئة قرطبة عمارة 71 شقة 7 عين 
قنصرة م2الي يعق2ب - 36222 فاس 
الكائن  التجاري  «املحل  إلى  املغرب» 
بالطابق األر�سي حي حفرة بنسل2مان 
ظهر ا خميس زنقة 1 رقم ا2  فاس - 

30100 فاس  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1524/2020.

96I

Société WAMSA

IFR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

Société WAMSA
 BP 7345 AL FIDIA، 80060،

Agadir MAROC
IFR شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 32 
شارع الفرابي  املنطقة الصناع2ة  
جاس2ال 1 86360 الدشيرة ا تهادوة 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5اا20

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   06
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

.IFR : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

صناعة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الزل2ج    ب2ع   شراء   ، البناء،  م2اد 
أشغال  املقالع،  استغالل  الرخام، 
أشغال  عقاري،  إنعاش  عقارية، 
 ،négociant ،ججهيز   ججزئة األرا�سي
استراد   جصدور،  أشغال الكهرباء   

الترص2ص، النجارة،   ا تبص..
 32 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
الصناع2ة   املنطقة  الفرابي   شارع 
الدشيرة ا تهادوة   86360  1 جاس2ال 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 2.000   : الس2د عبدهللا شكري 

حصة بق2مة 500 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د عبدهللا شكري عن2انه)ا) 
 86360 5 ججزئة أوت البخاري    رقم 

الدشيرة ا تهادوة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عبدهللا شكري عن2انه)ا) 
 86360 ججزئة أوت البخاري    5 رقم 

الدشيرة ا تهادوة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  االبتدائ2ة بانزكان  

2020 جحت رقم 716.
97I

FIDUCIAIRE INOVA

SKL PHARMA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDUCIAIRE INOVA
رقم 18 زنقة 3 الطابق األ ل 

ججزئة النقل ا حضري حي القدس 
البرن2�سي الدار الب2ضاء ، 20610، 

الدار الب2ضاء املغرب
SKL PHARMA شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
مباركة مجم2عة ا6 رقم ا0 الطابق 
السفلي س2دي البرن2�سي  - 20610 

الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62093ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   09

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 SKL  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMA

جصن2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 جر يج  ج2زيع املنتجات الص2دالن2ة.

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
القدس مباركة مجم2عة ا6 رقم ا0 

 - الطابق السفلي س2دي البرن2�سي  

20610 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 800   : ا خ2اطي  الس2د  حسن 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 200   : ا خ2اطي  معاد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د  حسن ا خ2اطي عن2انه)ا) 
حي القدس مباركة مجم2عة ا6 رقم 

الدار   20610 ا0  س2دي البرن2�سي 

الب2ضاء املغرب.

عن2انه)ا)  ا خ2اطي  معاد  الس2د 
حي القدس مباركة مجم2عة ا6 رقم 

الدار   20610 ا0  س2دي البرن2�سي 

الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د  حسن ا خ2اطي عن2انه)ا) 
حي القدس مباركة مجم2عة ا6 رقم 

الدار   20610 ا0  س2دي البرن2�سي 

الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 18 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736187.

98I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE CONMED.MA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE CONMED.MA شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم ا خطابي اقامة ج2اد عمارة 
رقم 109 شقة رقم 3ا الطابق 

الثالث - 0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

95اا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONMED.MA

غرض الشركة بإوجاز : -استيراد

االالت  التجهيزات  -تس2يق 

التقن2ة الطب2ة ا تراح2ة باملغرب

-ججهيز املصحات  املستشف2ات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

ج2اد  اقامة  ا خطابي  الكريم  عبد 

عمارة رقم 109 شقة رقم 3ا الطابق 

الثالث - 0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : الع2فير  عزيز  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 1.000   : الع2فير  الس2د محمد 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 1.000   : لكناني  نجالء  الس2دة 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الع2فير  عزيز  الس2د 
النخ2ل   30 رقم  البساجين  ججزئة 

الشمالي 0000ا مراكش املغرب.
عن2انه)ا)  الع2فير  محمد  الس2د 
النخ2ل   30 رقم  البساجين  ججزئة 

الشمالي 0000ا مراكش املغرب.
عن2انه)ا)  لكناني  نجالء  الس2دة 
النخ2ل   30 رقم  البساجين  ججزئة 

الشمالي 0000ا مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  الع2فير  عزيز  الس2د 
النخ2ل   30 رقم  البساجين  ججزئة 

الشمالي 0000ا مراكش املغرب
عن2انه)ا)  الع2فير  محمد  الس2د 
النخ2ل   30 رقم  البساجين  ججزئة 

الشمالي 0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113790.
99I

MOHAMED LAMRAOUI

DOUNAZI TRAV SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تغ2ير نشاط الشركة

MOHAMED LAMRAOUI
 KSAR SERGHINE EL KHENG

 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

DOUNAZI TRAV SARL   شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها االجتماعي قصر 
جمز غين ا خنك الرش2دوة  - 52000 

الرش2دوة الرش2دوة.
تغ2ير نشاط الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.13399

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم تغ2ير   2020 و2ن22   29 املؤرخ في 
«االشغال  من  الشركة  نشاط 

املختلفة 
ال2ساطة 

«اشغال  إلى  املكتب2ات»  أد ات 
النظافة

أشغال البستنة «.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 163.

100I

مكتب الدراسات كنت2س

سلمات هللا كار
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات كنت2س
13، زنقة  اد زيز، رقم ا، أكدال 
الرباط ، 10090، الرباط املغرب
سلمات هللا كار «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة»
 عن2ان مقرها االجتماعي: 7 شارع 
ا حسن الثاني، باب ب2حاجة، محل 

رقم ا.  - - سال املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.12271

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 فبراور   17 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي:  
اعالن  فاة شريك، املرح2م محمدي 

ب2خزر
على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
باع  ح2ث  ا حصص،  جف2يت  ماولي: 
مجم2ع  املت2في محمد ب2خزر،   رثة 
الشركة  في  إليهم  العائدة  ا حصص 
   ( للس2د سع2د ب2خزر)700حصة 

للس2د أن2ار منار )100حصة).
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
استقالة مدور الشركة، الس2دة زينب 

ب2خزر
قرار رقم ا: الذي ونص على ماولي: 
الس2د  للشركة،  جدود  مدور  تع2ين 

أن2ار منار

قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي: 
جح2ين القان2ن االسا�سي للشركة

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 
النظام األسا�سي التال2ة: 

على  ونص  الذي   :6 رقم  بند 
ماولي: مساهمات : قدم املشاركين في 
الس2د  الشركة مبالغ نقدوة كالتالي، 
90.000 درهم  الس2د  سع2د ب2خزر 

أن2ار منار 10.000 درهم. 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
راسمال  وتك2ن    : الشركة  راسمال 
درهم   100.000 مبلغ  من  الشركة 
مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 
النح2  على  مجزأة  للحصة،  درهم 
 900 ب2خزر  سع2د  للس2د  التالي: 
حصة  للس2د أن2ار منار 100 حصة.

على  ونص  الذي  ا1:  رقم  بند 
الشركة  تسير  الشركة:  تس2ير  ماولي: 
ملدة غير محد دة من قبل الس2د أن2ار 

منار.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  بسال   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 3ااا3.
101I

PROXY FINANCE

مختبر التشريح املر�سي اإلحسان
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
مختبر التشريح املر�سي اإلحسان  

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الشقة  

رقم R1 الشطر الثالث من 
املركب السكني   التجاري لدار 

البر  االحسان بمراكش - 0000ا 
مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
567ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

مختبر   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

التشريح املر�سي اإلحسان .

مختبر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

التشريح املر�سي .

الشقة    : االجتماعي  املقر  عن2ان 
املركب  من  الثالث  الشطر   R1 رقم 

السكني   التجاري لدار البر  االحسان 

بمراكش - 0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : ناس فخري 
َ
الس2د أ

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2دة سلمى أمز ن :  50 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  فخري  ناس 
َ
أ الس2د 

أ  عمارة  ماج2ريل  واسمين  اقامة 

الشقة أ شارع م2الي عبد هللا مراكش 

0000ا مراكش املغرب.

أامز ن عن2انه)ا)  الس2دة سلمى 

االر�سي  الطابق  دو2ر مرجان  ج ش 

0000ا  مراكش   1 الشقة   5 عمارة 

مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  امز ن  سلمى  الس2دة 

االر�سي  الطابق  دو2ر مرجان  ج ش 

0000ا  مراكش   1 الشقة   5 عمارة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113853.

102I
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ELHANBALI CONSEILS SARL

 CAFÉ D›ORZO
 كافي د  رز 

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 BD BRAHIM ROUDANI 20

 LOTISSEMENT 3 MARS
 BERRECHID BP 52 POSTE
 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC
Café d›ORZO  كافي د  رز  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
ا حرية الطابق 3 شقة 5 الب2ضاء - 

22000 الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
1اا63ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 Café  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

d’ORZO  كافي د  رز .
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
البن  تعبئته  تس2يقه   جحم2ص 
 Torréfaction , conditionnement

. et commercialisation du café
زنقة   10  : عن2ان املقر االجتماعي 
 - الب2ضاء   5 شقة   3 ا حرية الطابق 

22000 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2دة  سك2نة الزاهي  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة  سك2نة الزاهي  عن2انه)ا) 
زنقة الطائف حي الضحى برش2د    38

26100 برش2د املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2دة  سك2نة الزاهي  عن2انه)ا) 
زنقة الطائف حي الضحى برش2د    38

26100 برش2د املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 29 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم ا1181.
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رمزي لالستشارات

LORD GLOBAL SERVICES
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
ج2س2ع نشاط الشركة 

رمزي لالستشارات
شارع ا2 ن2نبر عمارة حمدي  لد 

الرش2د الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
الع22ن ، 70000، الع22ن املغرب
 LORD GLOBAL SERVICES

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي شارع دبي 
رقم 03 حي ال2حدة 02 الع22ن - 

70000 الع22ن املغرب.
ج2س2ع نشاط الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.15011

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2020 و2ل22ز   29 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
إدارة د ر الض2افة.  إدارة املطاعم 
التغ2ير  أنشطة  ممارسة   املقاهي. 
التخ22م.   جط2ير  إدارة  ال2د ي. 
الزفاف  االحتفاالت  جنظ2م حفالت 
ا تماع2ة, جنظ2م حفالت االستقبال 
التجهيز  التط2ير,  أعمال  الرسم2ة. 
غرق  إجبار  العامة  البناء  اعمال 
النجارة  ا خشب  أعمال  اآلبار. 

 األملن22م..

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1194/2020.

Iا10

رمزي لالستشارات

 SABAA POUR LA
 PRODUCTION AUDIO

VISUELLE
إعالن متعدد القرارات

رمزي لالستشارات
شارع ا2 ن2نبر عمارة حمدي  لد 

الرش2د الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
الع22ن ، 70000، الع22ن املغرب

 SABAA POUR LA
 PRODUCTION AUDIO

VISUELLE «شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: حي 
املستقبل زنقة جرس2ف بد ن رقم 
الطابق الثالث رقم 07 الع22ن - 

70000 الع22ن املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.  27709

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
2020 جم اجخاا  01 و2ل22ز  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم رفع رأس مال الشركة: 
رأس  زيادة  ماولي:  على  ونص  الذي 
ا حسابات  تس2ية  طريق  عن  املال 
ا تارية للشركاء بمبلغ 120،000.00 
درهم)  ألف  )مائة  عشر ن  درهم 
)ألف  مائتي)   1،200  الك بزيادة  
ا تدود  الت2زيع  جدود:  سهم 
ب2شنة  علي  الس2د  املال:  لرأس 
 1600 أجزاء---------------------- 
الس2د �سي م2ل2د ملين-------- حصة. 
حصة محمد    -----------------1600
 --------------------------------- ل2ما 

1000 حصة.
قرار رقم تع2ين املسير: الذي ونص 
على ماولي: تع2ين الس2د علي ب2شانة 
كمدورين   ، ملين  م2ل2د  �سي   الس2د 
مشاركين للشركة لفترة غير محددة ،

  س2عمل األخير بت2ق2ع منفصل 
للتم2ع  املشاركين  املدورين  ألحد 
العمل2ات املصرف2ة لفترة غير محددة 

،  جم2ع العمل2ات األخرى
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
ونص على  الذي   :2   1 رقم  بند 
طريق  عن  املال  رأس  زيادة  ماولي: 
للشركاء  ا تارية  ا حسابات  تس2ية 
)مائة  درهم   120،000.00 بمبلغ 
بزيادة   درهم)  الك  ألف   عشر ن 
جدود:  سهم  )ألف  مائتي)   1،200
الس2د  املال:  لرأس  ا تدود  الت2زيع 
علي ب2شنة أجزاء---------------------- 
1600 حصة. الس2د �سي م2ل2د ملين-
حصة    ------------------------1600
------------------------- ل2ما  محمد 
الس2د  حصة.تع2ين   1000  --------
علي ب2شانة  الس2د �سي م2ل2د ملين 
لفترة  للشركة  مشاركين  كمدورين   ،
غير محددة ،  س2عمل األخير بت2ق2ع 
املشاركين  املدورين  ألحد  منفصل 
للتم2ع العمل2ات املصرف2ة لفترة غير 

محددة ،  جم2ع العمل2ات األخرى
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1175/2020.

105I

FIDLOUK

NIJ AGRI
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب
NIJ AGRI شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

16 ن2نبر مشرع بلقصيري - 16150 
مشرع بلقصيري املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
251
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 NIJ  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRI

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

 COMMERCIALISATION DE

 PRODUITS ET MATÉRIEL

..AGRICOLES

 16 عن2ان املقر االجتماعي : شارع 

ن2نبر مشرع بلقصيري - 16150 مشرع 

بلقصيري املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

00ا    : الس2د عبد العزيز نجاري 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

00ا    : الس2د املصطفى البهال ي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
نجاري  العزيز  عبد  الس2د 
عن2انه)ا) ججزئة الدهس ف2ال رقم 15 
بلقصيري  مشرع   16150 بلقصيري 

املغرب.
البهال ي  املصطفى  الس2د 
22 مشرع  حي ب2طات رقم  عن2انه)ا) 
بلقصيري  مشرع   16150 بلقصيري 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
نجاري  العزيز  عبد  الس2د 
عن2انه)ا) ججزئة الدهس ف2ال رقم 15 
بلقصيري  مشرع   16150 بلقصيري 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائ2ة 

01 و2ل22ز 2020 جحت رقم 130.

106I

FIDLOUK

ZOULITRANS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDLOUK

216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب

ZOULITRANS   شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 

اخريص ق2ادة ا خنيشات  مشرع 
بلقصيري - 16150 مشرع بلقصيري 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

7ا2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   06

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  ZOULITRANS

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE PERSONNEL

.ET DE MARCHANDISES

د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

مشرع  ا خنيشات   ق2ادة  اخريص 
16150 مشرع بلقصيري   - بلقصيري 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    : الس2د م2ل2د كز لي  

بق2مة 100 درهم للحصة .

 50   : الس2د كز لي عبد الغف2ر 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  كز لي   م2ل2د  الس2د 
د ار ا الد اخريص ق2ادة ا خنيشات 
امللحة  جرف   16020 امللحة  جرف 

املغرب.
كز لي   الغف2ر  عبد  الس2د 
عن2انه)ا) كنديسة العل2ا زنقة 8 ممر 
فن2دق    93102 الفن2دق  ا2  رقم   1

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  كز لي   م2ل2د  الس2د 
د ار ا الد اخريص ق2ادة ا خنيشات 
امللحة  جرف   16020 امللحة  جرف 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائ2ة 

01 و2ل22ز 2020 جحت رقم 128.
107I

Smara média

SMARA MÉDIA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

Smara média
شارع اللة فاطمة رقم 0ا حي 

املستقبل ، 70000، الع22ن املغرب
SMARA MÉDIA شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

اللة فاطمة رقم 0ا حي املستقبل - 
70000 الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
29291

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 شتنبر   30
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMARA MÉDIA
التص2ير   : غرض الشركة بإوجاز 

الف2ج2غرافي  السنمائي 

املهرجانات  املعارض    إدارة 
 االحتفاالت  ج2ث2ق األحداث.

املرئ2ة  اإلعالنات  إنتاج  جصن2ع 
 املسم2عة 

إنتاج البرامج التلفزي2ن2ة  اإلنتاج 
السمعي البصري  الثقافي   ال2ثائقي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - حي املستقبل  0ا  اللة فاطمة رقم 

70000 الع22ن املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : غير محددة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د هشام العبا�سي عن2انه)ا) 
شارع احمد حمادي رقم 168 72000 

السمارة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د هشام العبا�سي عن2انه)ا) 
شارع احمد حمادي رقم 168 72000 

السمارة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
30 شتنبر  االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 

2019 جحت رقم 2457/20.
108I

FIDLOUK

FELLAH NASR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب
FELLAH NASR  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ارا الد 
نصر  الصفصاف  بلقصيري - 
16150 مشرع بلقصيري املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9ا2
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 مارس   26

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FELLAH NASR

 TRAVAUX : غرض الشركة بإوجاز

.ET SERVICES AGRICOLES

: د ارا الد  عن2ان املقر االجتماعي 

 - بلقصيري  الصفصاف   نصر  

16150 مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

200 حصة    : الس2د عالل القط 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  القط  عالل  الس2د 

 20 رقم  علي  بن  امل2من  عبد  شارع 

مشرع   16150 بلقصيري  مشرع 

بلقصيري املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  القط  عالل  الس2د 

 20 رقم  علي  بن  امل2من  عبد  شارع 

مشرع   16150 بلقصيري  مشرع 

بلقصيري املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائ2ة 

01 و2ل22ز 2020 جحت رقم 129.

109I

MONDIALE GEST

 JABRAOUI SERVICES
sarl AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

MONDIALE GEST

 IMM 202 APT 01A PORTES DE

 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 JABRAOUI SERVICES sarl AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ا الد 
بلعق2د  احة س2دي ابراه2م الب2ر 

مراكش املغرب - 0000ا مراكش 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

91اا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   12

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JABRAOUI SERVICES sarl AU

تس2ير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

)ججهيز  الفالح2ة  اإلستغالل2ات 

املشاريع السق2ية بالتنق2ط).

ا الد   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الب2ر  ابراه2م  س2دي  بلعق2د  احة 

مراكش  0000ا   - املغرب  مراكش 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عبدا تل2ل  جبران :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

جبران  عبدا تل2ل   الس2د 
ا حي جاشفين  الزيت2ن   85 عن2انه)ا) 

املنارة 0000ا مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
جبران  عبدا تل2ل   الس2د 
ا حي جاشفين  الزيت2ن   85 عن2انه)ا) 

0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 91اا10.
110I

MONDIALE GEST

AUTO 26 sarl
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A PORTES DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

AUTO 26 sarl شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار أوت 
 اعز  حرب2ل الب2ر مراكش املغرب - 

0000ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

551ا10
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.26 sarl
امل2كان2ك   : غرض الشركة بإوجاز 
 - الشاحنات  الس2ارات     اصالح  

املناقصة التجارية.
: د ار أوت  عن2ان املقر االجتماعي 
 اعز  حرب2ل الب2ر مراكش املغرب - 

0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عالم عبدهللا :  500 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د الكرمي أمين :  500 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)   عبدهللا  عالم  الس2د 
0000ا   20 ججزئة مبر كة ف2ال رقم 

مراكش املغرب.
عن2انه)ا)  أمين  الكرمي  الس2د 
  20000  19 حي البركة شارع س رقم 

الدارالب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)   عبدهللا  عالم  الس2د 
0000ا   20 ججزئة مبر كة ف2ال رقم 

مراكش املغرب
عن2انه)ا)  أمين  الكرمي  الس2د 
  20000  19 حي البركة شارع س رقم 

الدارالب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 551ا10.

111I

MONDIALE GEST

FAITOTRAV sarl AU
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A PORTES DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

FAITOTRAV sarl AU شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي إزيكي 3 
رقم 85 الطابق األ ل مراكش املغرب 

- 0000ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
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رقم التق22د في الستل التجاري : 
553ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAITOTRAV sarl AU
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البناء   األشغال املختلفة املرجبطة بها 

- التجارة العامة.
 3 إزيكي   : عن2ان املقر االجتماعي 
رقم 85 الطابق األ ل مراكش املغرب 

- 0000ا مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أحمد  الكرمي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  أحمد  الكرمي  الس2د 
مراكش  0000ا   85 رقم   3 إزيكي 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  أحمد  الكرمي  الس2د 
مراكش  0000ا   85 رقم   3 إزيكي 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 553ا10.
112I

ك2نط2ار الكرم

كونطوار الكرم
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ك2نط2ار الكرم
رقم 137 الطابق السفلي الحي 
الصناعي س2دي غانم مراكش ، 

0000ا، مراكش املغرب

ك2نط2ار الكرم  شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 137 
الطابق السفلي الحي الصناعي 

س2دي غانم مراكش مراكش 0000ا 
مراكش  املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
85اا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ك2نط2ار الكرم .
ب2ع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
ججهيزات  السباكة    م2اد  جم2ع 
م2اد  ا حمامات،صباغة،عقاقير  
البناء- م2اد  جم2ع  ب2ع  الكهرباء- 
مقـا ل في األشغال املتعددة   املتعلـقة 

بالـبناء، أعمال البناء املتن2عة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الطابق السفلي الحي الصناعي   137
س2دي غانم مراكش مراكش 0000ا 

مراكش  املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د أ ريك محمد :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : ابراه2م  إمح2لن  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  محمد   أ ريك  الس2د 
 856 رقم   3 املنار  الشرف  ججزئة 

اإلزدهار   0000ا مراكش املغرب.
الس2د إمح2لن ابراه2م عن2انه)ا) 
 2 رقم  شقة   33 عمارة   2 السعادة 

0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 
 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  محمد   أ ريك  الس2د 
 856 رقم   3 املنار  الشرف  ججزئة 

اإلزدهار   0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113785.

113I

YAK CONSULTING

 YAK CONSULTING
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
 اات الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

YAK CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI, ,13
 RES. LES ALPES, 1er ETAGE,
 N°8, QUARTIER MAARIF
 CASABLANCA، 20400،
CASABLANCA MAROC

  YAK CONSULTING SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 ، شارع 
أحمد املتاتي ، اقامة أللب ، الد ر 
األ ل ، رقم 8 ، املعاريف ، الدار 
الب2ضاء - 00ا20 الدار الب2ضاء 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62501ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 YAK  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CONSULTING SARL AU

 CONSEIL : غرض الشركة بإوجاز

.DE GESTION

 ،  13  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 ، اقامة أللب   ، شارع أحمد املتاتي 
الد ر األ ل ، رقم 8 ، املعاريف ، الدار 

الب2ضاء  الدار  00ا20   - الب2ضاء 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د العلمي حم2د :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  حم2د  العلمي  الس2د 

20000 الدار الب2ضاء  الدار الب2ضاء 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  حم2د  العلمي  الس2د 

20000 الدار الب2ضاء  الدار الب2ضاء 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم -.

Iا11

FIDORO MULTI-SERVICES

LUX APPARTEMENTS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

LUX APPARTEMENTS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

1، شارع املستد، عمارة  اس2، 

الداخلة. - 73000 الداخلة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

15537



7929 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   06
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 LUX  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.APPARTEMENTS
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الشقق املفر شة..
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
عمارة  املستد،  شارع   ،1 املسيرة 
الداخلة   73000  - الداخلة.   اس2، 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د  اس2 و2سف :  500 حصة 

بق2مة 100,00 درهم للحصة .
500 حصة  الس2د  اس2 سع2د :  

بق2مة 100,00 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  و2سف  الس2د  اس2 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
عن2انه)ا)  سع2د  الس2د  اس2 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  و2سف  الس2د  اس2 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب
عن2انه)ا)  سع2د  الس2د  اس2 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 12 بتاريخ  االبتدائ2ة ب2ادي الدهب  

مارس 2020 جحت رقم 281.
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ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

AGRONES TARMAST
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم ا23، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

AGRONES TARMAST شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي كراج، رقم 
966 ججزئة الفتح - 25000 خريبكة 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

6351
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRONES TARMAST
غرض الشركة بإوجاز : اإلستغالل 

الفالحي.
كراج،   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 25000  - الفتح  ججزئة   966 رقم 

خريبكة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
00ا    : الس2د املنجلي املصطفى 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
00ا    : فاطنة  املنجلي  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 200   : و2نس  حمدا�سي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
املصطفى  املنجلي  الس2د 
21 حي  زجقة الك2اكبي رقم  عن2انه)ا) 

الداخلة 80000 أكادور املغرب.
الس2دة املنجلي فاطنة عن2انه)ا) 
خريبكة   25000 الفتح  ججزئة   966

املغرب.
الس2د حمدا�سي و2نس عن2انه)ا) 
خريبكة   25000 الفتح  ججزئة   966

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

املصطفى  املنجلي  الس2د 
21 حي  زجقة الك2اكبي رقم  عن2انه)ا) 

الداخلة 80000 أكادور املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
19 و2ن22  االبتدائ2ة بخريبكة  بتاريخ 

2020 جحت رقم 289.
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ficogedek sarl au

SOMEKTRAC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SOMEKTRAC شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
1 الطابق السفلي ججزئة السعادة 
عمارة 20  - 50050 مكناس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9929ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOMEKTRAC
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

العامة.
عن2ان املقر االجتماعي : محل رقم 
السعادة  ججزئة  السفلي  الطابق   1
عمارة 20  - 50050 مكناس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : جب2ر   سع2د  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  جب2ر   سع2د  الس2د 
 50050  1 االطلس   06 رقم   01 زنقة 

مكناس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  جب2ر   سع2د  الس2د 
 50050  1 االطلس   06 رقم   01 زنقة 

مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1729.
117I

FORMAFID CONSEIL

FORA GROUP
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
FORA GROUP شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي العماررة 
15 الشقة أ الطابق 2 ججزئة ج2ف2ق 

سطات 26000 سطات املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1ا59
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا0 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 FORA  : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

.GROUP
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غرض الشركة بإوجاز : حفر األبار 
ب2اسطة االت م2كان2ك2ة

اشغال مختلفة
ججارة عامة

العماررة   : عن2ان املقر االجتماعي 
ججزئة ج2ف2ق   2 الشقة أ الطابق   15

سطات 26000 سطات املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د أحمد مفتاح :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : الصدوق  رش2د  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  مفتاح  أحمد  الس2د 
 7 الشقة  طلحة  إقامة  النهضة  حي 

26000 سطات املغرب.
الصدوق عن2انه)ا)  الس2د رش2د 
 2 الطابق  أ  الشقة   15 العماررة 
ججزئة ج2ف2ق 26000 سطات املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  مفتاح  أحمد  الس2د 
 7 الشقة  طلحة  إقامة  النهضة  حي 

26000 سطات املغرب
الصدوق عن2انه)ا)  الس2د رش2د 
 2 الطابق  أ  الشقة   15 العماررة 
ججزئة ج2ف2ق 26000 سطات املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   22 بتاريخ  االبتدائ2ة بسطات  

2020 جحت رقم 197/20.
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FIDULIMAR

SORAYOM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

SORAYOM شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي جكمي 

ا تدود جرم2كت  - 5000ا  رزازات 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

10865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SORAYOM

غرض الشركة بإوجاز : -1 البناء   

االشغال املختلفة -2 غرس االشتار   

اصالح املساحات ا خضراء,   املراكن  

  االزقة -3 نظام الري بالتنق2ط.

جكمي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

5000ا  رزازات   - ا تدود جرم2كت  

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 160.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

800 حصة    : الس2د عالل حسن 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د عالل محمد :  800 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  حسن  عالل  الس2د 
زاك2رة  7900ا  جزارين  اكفران  د ار 

املغرب.

عن2انه)ا)  محمد  عالل  الس2د 
زاك2رة  7900ا  جزارين  اكفران  د ار 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د عالل حسن عن2انه)ا) د ار 
اكفران جزارين 7900ا زاك2رة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
جحت   - بتاريخ  ب2رزازات   االبتدائ2ة 

رقم -.

119I

FORMAFID CONSEIL

ANNAHLA ASSAFRA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
ANNAHLA ASSAFRA شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 

أنفا الطابق 9 الشقة 91 اقامة 
20070 الدار  ل2برانط2ن أنفا -  

الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63303ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANNAHLA ASSAFRA
جرب2ة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

النحل
انتاج العسل   مشتقاجه

96 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
اقامة   91 الشقة   9 الطابق  أنفا 
الدار   20070 ل2برانط2ن أنفا -  

الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د رش2د اوت ابراه2م :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

ابراه2م  اوت  رش2د  الس2د 

س2دي  الكنادلة  د ار  عن2انه)ا) 

محمد بن رحال ا الد ب2زيري  

26033 سطات املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

ابراه2م  اوت  رش2د  الس2د 

س2دي  الكنادلة  د ار  عن2انه)ا) 

محمد بن رحال ا الد ب2زيري  

سطات املغرب   26033

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 26 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 28ا737.

120I

HK CONSULTING

JKS BUREAU SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca MAROC

JKS BUREAU SARL AU شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مجم2عة 

التقدم، املتم2عة السكن2ة 2 رقم 

17 الطابق الثاني، س2دي البرن2�سي 

- 20610 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

62701ا
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   11
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 JKS  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUREAU SARL AU
شراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املكتب2ة  املدرس2ة،  األد ات   ب2ع 
املكاجب  أجهزة  معدات  شراء  ب2ع 
جأجيت   ججهيز املكاجب،  الكمب22جر،  
العمل2ات   الطباعة،   عم2ما جم2ع 
التي جتعلق بشكل مباشر أ  غير مباشر 
بهدف الشركة أ  التي قد تساهم في 

ج2س2عها أ  جط2يرها..
عن2ان املقر االجتماعي : مجم2عة 
رقم   2 السكن2ة  املتم2عة  التقدم، 
الطابق الثاني، س2دي البرن2�سي   17

- 20610 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د حلمي املصطفى 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د حلمي املصطفى عن2انه)ا) 
إقامة رياض ا حدوقة شطر 1 رقم 9 
عمارة س س2دي م2من 20620 الدار 

الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د حلمي املصطفى عن2انه)ا) 
إقامة رياض ا حدوقة شطر 1 رقم 9 
عمارة س س2دي م2من 20620 الدار 

الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736785.

121I

 STE

 MSK SOUTH PROJECTS

SARL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

-- STE
رقم 5 زنقة قاسم السمارة ، 

72000، السمارة املغرب

 MSK SOUTH PROJECTS SARL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 5 زنقة 

قاسم حي م2الي رش2د - 72000 

السمارة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   29

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 MSK  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.SOUTH PROJECTS SARL

اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عامة  اشغال البناء، مخبزة  مقهى.
 5 رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
زنقة قاسم حي م2الي رش2د - 72000 

السمارة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د الصا ح عل2ات 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د الصا ح عل2ات عن2انه)ا) 
زنقة 37 رقم 2 حي ال2حدة 2 الع22ن 

70010 الع22ن املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عل2ات  سالم  اعلي  الس2د 
عن2انه)ا) زنقة 37 رقم ا حي ال2حدة 

2 الع22ن 70010 الع22ن املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالسمارة  بتاريخ 03 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 89.
122I

FORMAFID CONSEIL

BASSAM IKHWANE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
BASSAM IKHWANE شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 36 ججزئة 
هاجر الطابق 1  - 26000 سطات 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
7ا59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   09
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BASSAM IKHWANE
غرض الشركة بإوجاز : حفر األبار 

ب2اسطة االت م2كان2ك2ة
اشغال مختلفة

استيراد   جصدور
عن2ان املقر االجتماعي : 36 ججزئة 
سطات   26000  -   1 الطابق  هاجر 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د علي سل2م :  1.000 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د علي سل2م عن2انه)ا) مجمع 
ا خير عمارة رقم 307 رقم 3  26000 

سطات املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د علي سل2م عن2انه)ا) مجمع 
ا خير عمارة رقم 307 رقم 3  26000 

سطات املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  االبتدائ2ة بسطات  

2020 جحت رقم 207/2020.
123I

asy accounting

CARRIERE MIFTAH
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

asy accounting
 No 1 IMM 29 ERREDA HAJ
 FATEH, El Oulfa ، 20000،

casablanca maroc
CARRIERE MIFTAH شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 56 شارع 

م2الي و2سف الطابق 3 الشقة ا1 - 
20000 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9ا622ا

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
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اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARRIERE MIFTAH

ب2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الرخام.

56 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 

م2الي و2سف الطابق 3 الشقة ا1 - 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : صعصاع  عبدالكريم  الس2د 

00ا حصة بق2مة 100 درهم للحصة

الس2د  حسن ج2اق :  00ا حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 150   : الس2د احمد خل2ل بنبين 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 50   : الس2د محمد عثمان بنبين 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

صعصاع  عبدالكريم  الس2د 

سل2مان  م2الي  شارع   13 عن2انه)ا) 

حي الف2سفاط ع س 20000 الب2ضاء 

املغرب.

الس2د  حسن ج2اق عن2انه)ا) ا6 

الب2ضاء   20000 ع س  ممر العنقاء 

املغرب.

بنبين  خل2ل  احمد  الس2د 
عن2انه)ا) 76 زنقة احمد فارس ط 2 

ش 132  20000 الب2ضاء املغرب.

بنبين  عثمان  محمد  الس2د 
عن2انه)ا) 76 زنقة احمد فارس ط 2 

ش 132  20000 الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

صعصاع  عبدالكريم  الس2د 

سل2مان  م2الي  شارع   13 عن2انه)ا) 

حي الف2سفاط ع س 20000 الب2ضاء 

املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736378.
Iا12

-- STE

PASSPRO TRAVAUX DIVERS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

رقم 5 زنقة قاسم السمارة ، 
72000، السمارة املغرب

 PASSPRO TRAVAUX DIVERS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم ا1 

زنقة س2دي عبد الرحمان التهالي حي 
الفتح 1 - 72000 السمارة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
1961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   29
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PASSPRO TRAVAUX DIVERS
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عامة  اشغال البناء.
ا1  رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
زنقة س2دي عبد الرحمان التهالي حي 

الفتح 1 - 72000 السمارة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الغدال  سالم  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الغدال  سالم  الس2د 
حي اك2يدر    100 زنقة اللمط2ين رقم 

81000 كلم2م املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  الغدال  سالم  الس2د 
حي اك2يدر    100 زنقة اللمط2ين رقم 

81000 كلم2م املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالسمارة  بتاريخ 03 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 90.
125I

FORMAFID CONSEIL

STRANA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
STRANA شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي دو2ر 
سلطانة الطابق 2 رقم 16 - 26000 

سطات املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   13
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STRANA
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
ججارة عامة.

دو2ر   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 26000  -  16 2 رقم  سلطانة الطابق 
سطات املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د واسين زيد :  1.000 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  زيد  واسين  الس2د 
 26000  2 125 بل2ك أ ججزئة كمال 

سطات املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  زيد  واسين  الس2د 
 26000  2 125 بل2ك أ ججزئة كمال 

سطات املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   12 بتاريخ  االبتدائ2ة بسطات  

2020 جحت رقم 178/20.
126I

SAFOMAR DU NORD

 BUREAU MAROCAIN
 D›ETUDE TECHNIQUE ET
GENIE CIVIL   B.M.E.T.G.C

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE POSTAL
 TANGER DRISSIA N°4509
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC
 BUREAU MAROCAIN D›ETUDE
   TECHNIQUE ET GENIE CIVIL
B.M.E.T.G.C شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املحمدوة اقامة 06 الطابق 3 رقم 
10  - 90000 طنجة  املغرب 
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105751
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BUREAU MAROCAIN D’ETUDE
   TECHNIQUE ET GENIE CIVIL

.B.M.E.T.G.C
غرض الشركة بإوجاز : الدراسات 

الهندسة املدن2ة  .
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
املحمدوة اقامة 06 الطابق 3 رقم 10  

- 90000 طنجة  املغرب .
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب  سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : الس2د االحمدي محمد  

حصة بق2مة 1.000 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د االحمدي محمد  عن2انه)ا) 
ا    رقم   1 الطابق  شهناز01  اقامة  

90000  طنجة  املغرب .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د االحمدي محمد  عن2انه)ا) 
ا    رقم   1 الطابق  شهناز01  اقامة  

90000 طنجة  املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم ا23209.
127I

.شاهد طيب ايمو

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

شاهد ط2ب اوم2 شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 121، 

الطابق اال ل، ججزئة مرجان 1، اوت 

 الل،  - 50500 مكناس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

9889ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

شاهد   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

ط2ب اوم2.

االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري، االشغال املختلفة   البناء، 

املتاجرة.
عن2ان املقر االجتماعي : رقم 121، 

الطابق اال ل، ججزئة مرجان 1، اوت 

 الل،  - 50500 مكناس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة ثريا ز بير :  1.000 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
رقم  الس2دة ثريا ز بير عن2انه)ا) 

محمد  شارع  عطا ي،  ججزئة  7ا، 

السادس، 50500 مكناس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
رقم  الس2دة ثريا ز بير عن2انه)ا) 

محمد  شارع  عطا ي،  ججزئة  7ا، 

السادس، 50500 مكناس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   26 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم ا168.

128I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

صياصيف أليمونطسيو
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
ص2اص2ف أل2م2نطس22 شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الرقم 
10 ب ججزئة العنبرة 2  القطعة ب 
طريق عين السمن ز اغة العل2ا 

فاس - 30000 فاس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ص2اص2ف أل2م2نطس22.
متجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

)بائع بنصف ا تملة)
الدق2ق +النشا+السم2د.

عن2ان املقر االجتماعي : الرقم 10 
ب ججزئة العنبرة 2  القطعة ب طريق 
 - فاس  العل2ا  ز اغة  السمن  عين 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الدحاني  احمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الدحاني  احمد  الس2د 
بل2ك س حي ز اغة العل2ا   280 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الدحاني  احمد  الس2د 

احمد الدحاني 30000 فاس فاس

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1506.

129I

FIDEURA

VOICE THREE SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDEURA

 Avenue HASSAN 1er ,

 Résidence ANNASR II, IMM. D.

TEMARA ، 12000، جمارة املغرب

VOICE THREE SARL «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 79، 

شارع ابن سينا، شقة ا1، أكدال   - 

10090 الرباط املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.136833

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

2019 جم اجخاا  16 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

حل الشركة 

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

لب2ض  ا حق  عبد  الس2د  استقالة 

 إبراء امته في التس2ير

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

لب2ض  ا حق  عبد  الس2د  تع2ين 

ي للشركة كُمَصّفِ

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

على  ونص  الذي   :15 رقم  بند 

ماولي: التس2ير
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   09 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 جحت رقم 751ا10.
130I

COMICONE

JL EXPRESS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكناس املغرب
JL EXPRESS شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 139، 

ججزئة طه رياض االسماعل2ة  - 
50060 مكناس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9961ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 JL  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPRESS
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  حساب الغير .
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
139، ججزئة طه رياض االسماعل2ة  - 

50060 مكناس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د محمد لعش2ش 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د محمد لعش2ش عن2انه)ا) 
زنقة   ،18 شقة   ،09 امال  اقامة 
مكناس    50000 ف2كت2ر ه2ك2 م.ج  

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
لعش2ش   سع2دة  الس2دة 
 1358 رقم   ،7 البساجين  عن2انه)ا) 
مكناس   50020 مكناس   البساجين 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم ا176.
131I

SACO CONSEIL

GRIDMAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER
 ETAGE MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GRIDMAR  شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
د ار  اإلجتماعي  مقرها   عن2ان 
جماعة  اا  رقم  العربي  ا حاج 
0000ا   - مراكش  الس2يهلة سعادة 

مراكش املغرب
مسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

609ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GRIDMAR

اعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الكهرباء، البناء   التجارة.

د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
جماعة  اا  رقم  العربي  ا حاج 
0000ا   - مراكش  الس2يهلة سعادة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د ا حت2ي محمد  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د ا حت2ي محمد  عن2انه)ا) 
اسكج2ر   1019 رقم   9 املحام2د 

مراكش 0000ا مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د ا حت2ي محمد  عن2انه)ا) 
اسكج2ر   1019 رقم   9 املحام2د 

مراكش 0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113879.
132I

bercy conseils

AZ INGENIERIE DE SANTE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

bercy conseils
 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE MY
 ISMAIL V.N ، 50000، meknes

maroc
 AZ INGENIERIE DE SANTE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�سي رقم 1516 مرجان 2 - 

50000 مكناس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9981ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 AZ  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INGENIERIE DE SANTE
 VENTE  : بإوجاز  الشركة  غرض 
 DE MATERIEL ET FRONGIBLE
 MEDICO TECHNIQUE ET

PARAMEDICALE
 MAINTENANCE ET
 ENTRETIEN DES EQUIPEMENT

 MEDICAUX
NEGOCE

الطابق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
االر�سي رقم 1516 مرجان 2 - 50000 

مكناس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الرحمان  عبد  ازكاغ  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : الرحمان  عبد  ازكاغ  الس2د   

100000 بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
الرحمان  عبد  ازكاغ  الس2د 
 50000  1 كام2ل2ا   283 عن2انه)ا) 

مكناس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الرحمان  عبد  ازكاغ  الس2د 
 50000  1 كام2ل2ا   283 عن2انه)ا) 

مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1802.

133I
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STE FIDMEK

 BLAL ELEVAGE IMPORT
NEGOCE

شركة التضامن
جأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

 BLAL ELEVAGE IMPORT
NEGOCE شركة التضامن

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 
اوت عبدالسالم اوت بعزم اك2راي 

ا حاجب - 51000 اك2راي ا حاجب 
اململكة املغرب2ة

جأسيس شركة التضامن 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

9727ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس  ا0 
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات 

التال2ة:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 BLAL  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.ELEVAGE IMPORT NEGOCE
غرض الشركة بإوجاز : -تعل2ف   

تسمين العت2ل
-استيراد جصدور

-ب2ع شراء.
د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
اك2راي  بعزم  اوت  عبدالسالم  اوت 
اك2راي ا حاجب   51000  - ا حاجب 

اململكة املغرب2ة.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : الس2د عبد الرح2م ابالل 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
حصة   250   : بادرابالل  الس2د 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 250   : الس2د عبد الكريم ابالل 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2دة حبيبة ابالل :  250 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

ابالل  الرح2م  عبد  الس2د 
عبدالسالم  اوت  د ار  عن2انه)ا) 
 51000 اوت بعزم اك2راي ا حاجب 

اك2راي ا حاجب اململكة املغرب2ة.
د ار  عن2انه)ا)  بادرابالل  الس2د 
اك2راي  بعزم  اوت  عبدالسالم  اوت 
ا حاجب  اك2راي   51000 ا حاجب 

اململكة املغرب2ة.
ابالل  الكريم  عبد  الس2د 
عبدالسالم  اوت  د ار  عن2انه)ا) 
 51000 اوت بعزم اك2راي ا حاجب 

اك2راي ا حاجب اململكة املغرب2ة.
عن2انه)ا)  ابالل  حبيبة  الس2دة 
بعزم  اوت  عبدالسالم  اوت  د ار 
اك2راي   51000 ا حاجب  اك2راي 

ا حاجب اململكة املغرب2ة.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ابالل  الرح2م  عبد  الس2د 
عبدالسالم  اوت  د ار  عن2انه)ا) 
 51000 اوت بعزم اك2راي ا حاجب 

اك2راي ا حاجب اململكة املغرب2ة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   02 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 38ا1.

Iا13

CHAMS CONSULTING

LODI CAR SARL AU
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CHAMS CONSULTING
 LOT BELMEJJAD N°607 2ER
  ETAGE N°15 AL MASSAR

 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
LODI CAR SARL AU  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 175 الحي 

الصناعي س2دي غانم مراكش  - 
0000ا مراكش  املغرب 

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
103ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   05
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 LODI  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

. CAR SARL AU
غرض الشركة بإوجاز : شراء   ب2ع 

الس2ارات .
عن2ان املقر االجتماعي : 175 الحي 
 - مراكش   غانم  س2دي  الصناعي 

0000ا مراكش  املغرب .
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د احمد عل2م :  1.000 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  عل2م  احمد  الس2د 
 VIA DEGLI ABIT NR 38/A
 MELEGNANO  MILAN ITALI

3000ا القلعة  املغرب .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  عل2م  احمد  الس2د 
 VIA DEGLI ABIT NR 38/A
 MELEGNANO  MILAN ITALI

3000ا القلعة  املغرب 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم ا9ا113.
135I

MEDIA FIDUS SARL AU

CANAL FOOD BACHAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
تغ2ير تسم2ة الشركة

MEDIA FIDUS SARL AU
 HASSANIA EXTENSION BD 11

 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA

 ، 20300، MOHAMMEDIA

MAROC

CANAL FOOD BACHAR شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي 

 LOTISSEMENT MOUMEN G3

 LOT 175 EL ALIA  11 HASSANIA

 EXTENSION BD MOKHTAR

 SOUSSI EL ALIA 20300

.MOHAMMEDIA MAROC

تغ2ير تسم2ة الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

371ا2

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى   

جم تغ2ير   2020 مارس   09 املؤرخ في 

 CANAL» من  الشركة  تسم2ة 

 DEPART B» إلى «FOOD BACHAR

. «FOOD

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة باملحمدوة  بتاريخ 11 و2ن22 

2020 جحت رقم 557.

136I

RIAD CONSULTANT

KAMBENZ SARL شركة
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

شركة KAMBENZ SARL شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ب 1 

واسم2نة 2 شارع محمد السادس 

خريبكة - 25000 خريبكة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

6375
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   30

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

شركة   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.KAMBENZ SARL

غرض الشركة بإوجاز : ب2ع   شراء 

االلعاب.

 1 ب   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

السادس  محمد  شارع   2 واسم2نة 

خريبكة - 25000 خريبكة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الس2د كم2ل عبد الكريم 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : مريم  زيدان  بن  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الكريم  عبد  كم2ل  الس2د 

زنقة اسامة بن زياد   531 عن2انه)ا) 

خريبكة   25000  02 واسم2نة  حي 

املغرب.

الس2دة بن زيدان مريم عن2انه)ا) 

ججزئة ا خير رقم 386 س2دي معر ف 

الب2ضاء  الدار   20520 الب2ضاء 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة بن زيدان مريم عن2انه)ا) 

ججزئة ا خير رقم 386 س2دي معر ف 

الب2ضاء  الدار   20520 الب2ضاء 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بخريبكة  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 200.

137I

CAR TOMOBIN SARL AU

CAR TOMOBIN SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

CAR TOMOBIN SARL AU

 N°13 RUE AL KHOUZAMA

 AL HOCEIMA ، 32000، AL

HOCEIMA MAROCAIN

 CAR TOMOBIN SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 N°13 عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 RUE AL KHOUZAMA AL

 HOCEIMA AL HOCEIMA 32000

AL HOCEIMA MAROCAIN

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

5ا30

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   01

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 CAR  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOMOBIN SARL AU

 LOUEUR : غرض الشركة بإوجاز

.DE VEHICULES AUTOMOBILES

 N°13  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 RUE AL KHOUZAMA AL

 HOCEIMA AL HOCEIMA 32000

.AL HOCEIMA MAROCAIN

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

 TAOUFIK GHALLAB الس2د 
 TAREK BNO   162 عن2انه)ا) 
 ZIAD  32000 AL HOCEIMA

.MAROCAIN
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
 MOHAMED الس2د 
 RUE ا7  عن2انه)ا)   OUALGHAZI
 SAHEL AL AJ AL HOCEIMA
 32000 AL HOCEIMA

MAROCAIN
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 30 بتاريخ  با حس2مة   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم -.

138I

CHAMS CONSULTING

EXEDRA MAROC
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CHAMS CONSULTING
 LOT BELMEJJAD N°607 2ER
  ETAGE N°15 AL MASSAR

 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
EXEDRA MAROC  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

منص2ر 2 رقم 5 ازدهار مراكش  - 
0000ا مراكش  املغرب 

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
103955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   26
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EXEDRA MAROC
ب2ع م2اد   : غرض الشركة بإوجاز 

البناء.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - ازدهار مراكش    5 رقم   2 منص2ر 

0000ا مراكش  املغرب .

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د محماد اطرحي  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الس2د محماد اطرحي  

طريق اسفي    377 ججزئة املسار رقم 

0000ا مراكش  املغرب .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الس2د محماد اطرحي  

طريق اسفي    377 ججزئة املسار رقم 

0000ا مراكش  املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   09 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113350.

139I

م2نارة ف2نانس جر ب

روترو كونسيلتينغ
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

م2نارة ف2نانس جر ب

52 شارع م2الي رش2د شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

0000ا، مراكش املغرب

ر جر  ك2نس2لتينغ شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

م2الي رش2د شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز مراكش - 0000ا مراكش 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

501ا10
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 مارس   06

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

ر جر    : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

ك2نس2لتينغ.

 -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

االجصاالت  األحداث  جنظ2م 

املعارض.

استيراد   جصدور.  -

52 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 

الطابق   7 رقم  شقة  رش2د  م2الي 

الرابع جليز مراكش - 0000ا مراكش 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

اوريك ماري ب2ل  الس2د فابريس 

1.000 حصة بق2مة    : بل2ا د  ر جر  

10 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

اوريك ماري ب2ل  الس2د فابريس 

انباس  ا  عن2انه)ا)  ر جر   د   بل2ا 

ش2فاليي  93200 سانت د ني قرنسا.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

اوريك ماري ب2ل  الس2د فابريس 

انباس  ا  عن2انه)ا)  ر جر   د   بل2ا 

ش2فاليي  93200 سانت د ني قرنسا

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113793.

0Iا1

محاسب معتمد : عت2ڭي محمد كمال

 STE CITY PERFECT

COMPANY
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

قفل التصف2ة

محاسب معتمد : عت2ڭي محمد 

كمال

رقم 20 زنقة الزياني شقة 07 عمارة 

 دغيري  جدة ، 60000،  جدة 

املغرب

 STE CITY PERFECT COMPANY

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : ظهر 

املحال رقم 150 ظهر املحال رقم 150 

60000  جدة املغرب.

قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 

.33719

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جقرر حل   2020 و2ن22   09 املؤرخ في 

 STE CITY PERFECT COMPANY

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

رأسمالها  مبلغ  ال2ح2د  الشريك 

مقرها  درهم  عن2ان   100.000

150 ظهر  اإلجتماعي ظهر املحال رقم 

املحال رقم 150 60000  جدة املغرب 

نت2جة الالفالس .

  عين:

 YOUSSEF  ZAID الس2د)ة) 

 150 رقم  املحال  ظهر  عن2انه)ا)    

)ة)  كمصفي  املغرب  60000  جدة 

للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 

بتاريخ 09 و2ن22 2020  في ظهر املحال 

رقم 150 - 60000  جدة املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22  ا2  بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1222.

1Iا1

MERY CONSULTING

AVALON DIGITAL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

MERY CONSULTING
 Angle zawiyat Taroudant et
 rue marrakech , complexe

 abraj tanja bloc 7, étage 3 n 26
Tanger، 90000، طنجة املغرب
AVALON DIGITAL شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

مراكش مجمع أبراج طنجة بل2ك 7 
رقم 26 الطابق 3 طنجة - 90000 

طنجة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105731
في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   02
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AVALON DIGITAL
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 MARKETING DIGITAL ,E-

.COMMERCE
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 7 مراكش مجمع أبراج طنجة بل2ك 
 90000  - طنجة   3 الطابق   26 رقم 

طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 SAID BOUFOUS :  250 الس2د

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 YASSINE IFKIRIN :  250 الس2د

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
  MOHAMED LACHIRI : الس2د 
250 حصة بق2مة 100 درهم للحصة 

 MOHAMMED الس2د 

 100 YASSINE :  250 حصة بق2مة 

درهم للحصة .

 SAID BOUFOUS : 250 الس2د 

بق2مة 100 درهم.

 YASSINE IFKIRIN : 250 الس2د 

بق2مة 100 درهم.

 MOHAMED LACHIRI : الس2د 

250 بق2مة 100 درهم.

 MOHAMMED الس2د 

YASSINE : 250 بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

 SAID BOUFOUS الس2د 

 hay nzaha rue ibrahim (عن2انه)ا

 ben hilal villa kawtar 90000

.Tanger maroc

 YASSINE IFKIRIN الس2د 

 Souani ben hanna rue عن2انه)ا) 

.100 n 4 90000 Tanger Maroc

 Mohammed Yassine الس2د 

 hay el jadid rue 7 n 38 (عن2انه)ا

.90000 Tanger Maroc

 Mohammed Lachiri الس2د 

 Av cheikh makoudi rue (عن2انه)ا

 16 BISn 12 Tanger 90000 Tanger

.Maroc

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

 SAID BOUFOUS الس2د 

 hay nzaha rue ibrahim (عن2انه)ا

 ben hilal villa kawtar 90000

TANGER MAROC

 YASSINE IFKIRIN الس2د 

 Souani ben hanna rue عن2انه)ا) 

100 n 4 90000 TANGER MAROC

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم ا23208.

2Iا1
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HIDA SERVICE TAROUDANT

 AIT BELLAM TRAVAUX
DIVERS SARL AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

 AIT BELLAM TRAVAUX DIVERS
SARL AU شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 

اغش2ين اهل الرمل ا الد جاومة - 
85000 جار دانت املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
6775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   12
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 AIT  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BELLAM TRAVAUX DIVERS

.SARL AU
: -1أشغال  غرض الشركة بإوجاز 

البناء
-2املنتزهات  ا حدائق  الطرق

الكمب22جر  املعدات  -3أجهزة 
املكتب2ة.

د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - جاومة  ا الد  الرمل  اهل  اغش2ين 

85000 جار دانت املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بالم  اوت  العزيز  عبد   الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

بالم  اوت  العزيز  عبد   الس2د 

الرمل  اهل  اغش2ين  د ار  عن2انه)ا) 

ا الد جاومة 85000 جار دانت املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

بالم  اوت  العزيز  عبد   الس2د 

الرمل  اهل  اغش2ين  د ار  عن2انه)ا) 

ا الد جاومة 85000 جار دانت املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 30 بتاريخ  بتار دانت   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم 295.

3Iا1

RASOWIMA

RASOWIMA

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

RASOWIMA

طارق ال2اسمين رقم 7 ، 90000، 

طنجة املغرب

RASOWIMA  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي طارق 

 TARIK EL 7 ال2اسمين رقم

YASAMINE N° 7 90000 طنجة 

املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.67879

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

2020 جم تع2ين  18 و2ل22ز  املؤرخ في 

مسير جدود للشركة الس2د)ة) ج2ف2ق 

بن شقر ن سك2نة كمسير  ح2د

جبعا ل2فاة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 232007.

Iاا1

AB GESTION

BADISSITE

إعالن متعدد القرارات

AB GESTION

 BD ZERKTOUNI ANGLE 219

 BRAHIM ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BADISSITE «شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي:  332 

شارع ابراه2م ر داني طابق 5 شقة 

21 إقامة ريحان حي املعاريف الدار 

الب2ضاء - 20000 الدارالب2ضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

185ا6ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 مارس  ا0  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم I: الذي ونص على ماولي: 

 SCI من    الشركة  تسم2ة  تغ2ير 

 BADISSITE SARL إلى BADISSIA

قرار رقم II: الذي ونص على ماولي: 

شركة  من  القان2ني  الشكل  تغ2ير 

مسؤ ل2ة  اات  شركة  إلى   عقارية  

محد دة

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

I: الذي ونص على ماولي:  بند رقم 

 SCI من    الشركة  تسم2ة  تغ2ير 

 BADISSITE SARL إلى BADISSIA

بند رقم II: الذي ونص على ماولي: 

شركة  من  القان2ني  الشكل  تغ2ير 

مسؤ ل2ة  اات  شركة  إلى   عقارية  

محد دة

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 738118.

5Iا1

م س س ج

بولدياكنو
عقد تس2ير حر ألصل ججاري )األشخاص 

املعن2ي2ن)

عقد تس2ير حر ألصل ججاري

ب2لدواكن2

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

ب2لدواكن2  أعطى   2020 مارس  ا0 

13ا8  التجاري  بالستل  املستل 

حق  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

التس2ير ا حر لألصل التجاري الكائن 

الحي   12 رقم  بط2طة  ابن  زنقة  ب 

0000ا   -   1 ا حسني الحي الصناعي 

مراكش املغرب لفائدة بر ج2ك ا ج2 

مارس   01 من  جبتدئ  سنة   6 ملدة 

 2026 مارس   01 في  جنتهي     2020

 10.000 ق2مته  شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.

6Iا1

socogese

«SOJIFAL HOLDING»
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

«SOJIFAL HOLDING» شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 3 ججزئة 

18 انيس املرجة ز اغة طريق عين 

الشقف - 30000 فاس املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

693ا5.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في ا0 و2ن22 2020 جم  جح2يل  

املقر االجتماعي ا حالي للشركة من «3 

18 انيس املرجة ز اغة طريق  ججزئة 

عين الشقف - 30000 فاس املغرب» 

بجانب  ا2  1  ردة  رقم  «املحل  إلى 

ب2تر ل2م  - 30000 فاس  املغرب».
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 2020/1523.
7Iا1

cabinet comptable aziz

MAS BUILD
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

cabinet comptable aziz
2 زنقة ا العهد ا تدود ابن امس2ك 

، 50ا20، الدارالب2ضاء املغرب
MAS BUILD  شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي إقامة 
ال ك2رنش زنقة ركراكة ب2رك2ن - 

0ا200 الدارالب2ضاء املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.381893

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2019 وناور   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جف2يت الس2د )ة) سع2د  الصد قي 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   500
1.000 حصة لفائدة  الس2د )ة) عبد 
املت2د  شباب بتاريخ 28 وناور 2019.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 18 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

وناور 2019 جحت رقم 9ا93.
8Iا1

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 SOCIETE «SAISS ARGANA»
SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 SOCIETE «SAISS ARGANA»
SARL شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي محل رقم 1   2 إقامة مالك 
ججزئة بريستج2ا ملعب ا خ2ل فاس 

- 30000 فاس املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62997
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE «SAISS ARGANA»

.SARL
مشغل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مقهى ، محل حل2يات ، مخبز.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
السفلي محل رقم 1   2 إقامة مالك 
ججزئة بريستج2ا ملعب ا خ2ل فاس - 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
150 حصة    : الس2د حم2د عب2  

بق2مة 100 درهم للحصة .
00ا    : عب2  الدون  ن2ر  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2دة اس2ان عب2 :  150 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
حصة   150   : الس2دة ك2ثر عب2 

بق2مة 100 درهم للحصة .
150 حصة    : الس2دة مالك عب2 

بق2مة 100 درهم للحصة .
بق2مة   150  : الس2د حم2د عب2  

100 درهم.
00ا   : عب2  الدون  ن2ر  الس2د 

بق2مة 100 درهم.
الس2دة اس2ان عب2 : 150 بق2مة 

100 درهم.

بق2مة   150  : عب2  ك2ثر  الس2دة 
100 درهم.

بق2مة   150  : الس2دة مالك عب2 
100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  عب2   حم2د  الس2د 
النزهة طريق عين  حي  ف2ال رقم أ/1 

الشقف 30000 فاس املغرب.
الدون عب2 عن2انه)ا)  الس2د ن2ر 
إوم2زار  طريق  حمزة  ججزئة  8ا 

30000 فاس املغرب.
عن2انه)ا)  عب2  اس2ان  الس2دة 
الشقف  عين  طريق  النزهة  حي    1

30000 فاس املغرب.
رقم  الس2دة ك2ثر عب2 عن2انه)ا) 
الشقف  عين  طريق  النزهة  حي  أ1 

30000 فاس املغرب.
الس2دة مالك عب2 عن2انه)ا) رقم 
أ حي النزهة طريق عين الشقف   01

30000 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  عب2   حم2د  الس2د 
النزهة طريق عين  حي  ف2ال رقم أ/1 

الشقف 30000 فاس املغرب
الدون عب2 عن2انه)ا)  الس2د ن2ر 
إوم2زار  طريق  حمزة  ججزئة  8ا 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1513/020.
9Iا1

cabinet comptable aziz

MAS BUILD
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة ا العهد ا تدود ابن امس2ك 

، 50ا20، الدارالب2ضاء املغرب
MAS BUILD  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

الفالح زنقة 12 رقم 28 - 20660 
الدارالب2ضاء املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.381893

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2019 وناور   28 املؤرخ في 

مسير جدود للشركة الس2د)ة) شباب  
كمسير آخر جبعا لقب2ل  عبد املت2د  

استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 18 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

مارس 2019 جحت رقم 9ا93.

150I

GET UP AIR

GET UP AIR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

GET UP AIR

 APPT 6 IMB F26 RCE

 FIRDAOUSE ETG 1 26 F LOT

 ،DALILA G.DOHA FES ، 30000

فاس املغرب

GET UP AIR شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 

16عمارة ف 26 اقامة الفرد س 

الطابق 1ججزئة دل2لة ج الضحى 

فاس - 30000 فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

25ا61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   10

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 GET  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UP AIR



عدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020)الجريدة الرسمية   79(2

حراسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
العامة  ا خاصة  التنظ2ف  املباني 

,مفا ض
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الفرد س  اقامة   26 ف  16عمارة 
الطابق 1ججزئة دل2لة ج الضحى فاس 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : املختار  كطاب  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 1000  : املختار  كطاب  الس2دة 

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  املختار  كطاب  الس2د 
 30000 املسبح املغطى حي االدارسة 

فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  املختار  كطاب  الس2د 
 30000 املسبح املغطى حي االدارسة 

فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 8ا10.
151I

INFOPLUME

SOBHI OPTICAL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

INFOPLUME
9ا1 شارع محمد ا خامس اقامة 

م2م2زا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

SOBHI OPTICAL شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنفة 

ل2بيروا )زنقة ريفيرا سابقا) اقامة 
الفتح رقم ا2 محل رقم 12   13  - 

90000 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

105767

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 SOBHI : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.OPTICAL

غرض الشركة بإوجاز : ب2ع   اصال 

ح جم2ع أن2اع النضارات.

زنفة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

اقامة  سابقا)  ريفيرا  )زنقة  ل2بيروا 

 -   13    12 ا2 محل رقم  الفتح رقم 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د الص2بحي عصا م  :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د الص2بحي عصا م  عن2انه)ا) 

حي النزاهة زنقة الفق2ه الره2ني رقم 

11 90000 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د الص2بحي عصا م  عن2انه)ا) 

حي النزاهة زنقة الفق2ه الره2ني رقم 

11 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232107.

152I

إوما شاون

إيما شاين
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

إوما شاون
3 زنقة  اد  حل2 حي السعادة ، 

63300، بركان املغرب
إوما شاون شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة  اد 
 حل2 حي السعادة - 63300 بركان 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

198
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   25
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
إوما   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

شاون.
ب2ع م2اد   : غرض الشركة بإوجاز 

التجم2ل با تملة.
زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 اد  حل2 حي السعادة - 63300 بركان 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 800   : محمد  بلعيش  الس2د 
حصة بق2مة 80.000 درهم للحصة .
الس2دة بلعيش مريم :  200 حصة 

بق2مة 20.000 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د بلعيش محمد عن2انه)ا) 3 
 63300 زنقة  اد  حل2 حي السعادة 

بركان املغرب.
 3 الس2دة بلعيش مريم عن2انه)ا) 
 63300 زنقة  اد  حل2 حي السعادة 

بركان املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د بلعيش محمد عن2انه)ا) 3 
 63300 زنقة  اد  حل2 حي السعادة 

بركان املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   11 بتاريخ  ببركان   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 7171.

153I

COMPTAFFAIRES

ANGEL NAVETTE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ANGEL NAVETTE شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي النس2م ج 

اش ا1 عمارة 3 الطابق اال ل شقة 
رقم 10 - 20800 املحمدوة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

25529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANGEL NAVETTE

نقل   *  : بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
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عن2ان املقر االجتماعي : النس2م ج 

الطابق اال ل شقة   3 عمارة  ا1  اش 
رقم 10 - 20800 املحمدوة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2دة س2م2ة لغز زي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة س2م2ة لغز زي عن2انه)ا) 
املحمدي  الحي  ا  رقم  8ا  بل2ك 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة س2م2ة لغز زي عن2انه)ا) 
املحمدي  الحي  ا  رقم  8ا  بل2ك 

20000 الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة باملحمدوة  بتاريخ 30 و2ن22 

2020 جحت رقم ا61.

Iا15

COMPTAFFAIRES

TRANSPORT MASSILIA
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

TRANSPORT MASSILIA «شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: ججزئة 

الذهبي الطابق السفلي رقم 9 

العال2ة - 28800 املحمدوة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.3255

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 مارس   13 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«870.000 درهم» أي من «100.000 

عن  درهم»   970.000» إلى  درهم» 

طريق إجراء مقاصة مع دو2ن الشركة 

املحددة املقدار   املستحقة.

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره 

«570.000 درهم» ي من «970.000 

درهم» إلى  «00.000ا درهم»  

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

على  ونص  الذي   :6-7 رقم  بند 

األسا�سي  النظام  جح2ين  ماولي: 

للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة باملحمدوة  بتاريخ 30 و2ن22 

2020 جحت رقم 619.

155I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

CASH AARRAS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

cash aarras شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي البرانص 

شارع ابن الزرع رقم 86 الكراج رقم 

3 طنجة  - 90000 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

105791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   12

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 cash  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.aarras

جح2يل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األم2ال.

البرانص   : عن2ان املقر االجتماعي 

شارع ابن الزرع رقم 86 الكراج رقم 3 

طنجة  - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : حنان   اعراص  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 50   : فض2لة  اعراص  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 

الس2دة اعراص حنان  : 50 بق2مة 

100 درهم.

 50  : فض2لة  اعراص  الس2دة 

بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة اعراص حنان  عن2انه)ا) 

  86 رقم  الزرع  ابن  شارع  البرانص 

طنجة  90000 طنجة املغرب.

الس2دة اعراص فض2لة عن2انه)ا) 

1ا2   الزرع رقم  ابن  البرانص شارع 

طنجة  90000  طنجة  املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة اعراص حنان  عن2انه)ا) 

  86 رقم  الزرع  ابن  شارع  البرانص 

طنجة  90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232119.

156I

LEADER FINANCE

 SABIK SANITAIRE
EQUIPEMENT

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SABIK SANITAIRE
EQUIPEMENT   شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطريق 
الرئيس2ة رقم 9 حي س2ك اوت ا رير 

ا ح2ز مراكش - 0000ا مراكش 
املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
389ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 SABIK : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.  SANITAIRE EQUIPEMENT
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء.
الطريق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الرئيس2ة رقم 9 حي س2ك اوت ا رير 
مراكش  0000ا   - مراكش  ا ح2ز 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد   الس2د سب2ك 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  محمد  سب2ك  الس2د 
غمات  اغريفير ان  اكريش2مة  د ار 
0000ا  مراكش  ا ح2ز  ا رير  اوت 

مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  محمد  سب2ك  الس2د 
غمات  اغريفير ان  اكريش2مة  د ار 
0000ا  مراكش  ا ح2ز  ا رير  اوت 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   30 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113723.
157I

FIDUBAC SARL

ALMACENES RAISS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
ج2س2ع نشاط الشركة 

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع و2سف ابن جاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناض2ر

62000، nador maroc
ALMACENES RAISS شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها االجتماعي حي 

أ الد بنعي�سى بني أنصار - 62000 
الناض2ر املغرب.

ج2س2ع نشاط الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

9ا199.
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2020 و2ن22   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
-استيراد  جصدور  ج2زيع املنتجات 

الغذائ2ة  املتن2عة
-جاجر ا حب2ب  ا خضر ات.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 01 بتاريخ  بالناض2ر   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 710.
158I

fiducinfo sarlau

BELLE AU QUOTIDIEN
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

BELLE AU QUOTIDIEN شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مركز 

األعمال منارة زنقة عبد هللا بن 

واسسين رقم 5 طابق 1 مكتب رقم ا 

مراكش - 0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

221ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   10

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 BELLE : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.AU QUOTIDIEN

العناوة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

با تمال.

مركز   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

بن  هللا  عبد  زنقة  منارة  األعمال 

واسسين رقم 5 طابق 1 مكتب رقم ا 

مراكش - 0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : املتا ي  سحر  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د صالح الدون ا ح2لي :  500 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  املتا ي  الس2دة سحر 
حي  اد فاس فاس   22 رقم   15 زنقة 

30050 فاس املغرب.
ا ح2لي  الدون  صالح  الس2د 
عن2انه)ا) 3 زنقة 31 ججزئة  اد فاس 

فاس 30050 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  املتا ي  الس2دة سحر 
حي  اد فاس فاس   22 رقم   15 زنقة 

30050 فاس املغرب
ا ح2لي  الدون  صالح  الس2د 
عن2انه)ا) 3 زنقة 31 ججزئة  اد فاس 

فاس 30050 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113598.

159I

fiducinfo sarlau

NEGOCIA ENVENT-COM
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
 NEGOCIA ENVENT-COM

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي اقامة 
دوكرا 16 منارة مسيرة A  2ا60   
الطابق اال ل عمارة 7 مراكش  - 

0000ا مؤاكش  املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
61اا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCIA ENVENT-COM
غرض الشركة بإوجاز : جاجر 

اعمال   انشاءات متن2عة
جنظ2م ا حفالت.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
Aا60      2 مسيرة  منارة   16 دوكرا 
 - مراكش    7 عمارة  اال ل  الطابق 

0000ا مؤاكش  املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2دة اومان مت2سط 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2دة اومان مت2سط عن2انه)ا) 
58ا  رقم    16 بل2ك  ا حسني  الحي 

مراكش 0000ا مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2دة اومان مت2سط عن2انه)ا) 
58ا  رقم    16 بل2ك  ا حسني  الحي 

مراكش 0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم ا11376.

160I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

طغونس منير  وكليز
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
طغ2نس منير ف2كليز 



79(3 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الرقم 1ا 
ججزئة م2الي ادريس الطابق الرابع 

فاس - 30000 فاس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   02
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

طغ2نس منير ف2كليز.
االشعال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة  البناء 
نقل البضائع.

عن2ان املقر االجتماعي : الرقم 1ا 
الرابع  الطابق  ادريس  م2الي  ججزئة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ب2قدودة   منير  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  ب2قدودة   منير  الس2د 
د ار ا حاجب ب2حل2 جازة 35000 جازة 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  ب2قدودة   منير  الس2د 
د ار ا حاجب ب2حل2 جازة 35000 جازة 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1516.
161I

F.M CONSULTING

FH RESEAUX
إعالن متعدد القرارات

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

FH RESEAUX «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: ١٤٣ 

شارع الزرقط2ني طابق ٣ - - الدار 

الب2ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

.377715

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2019 20 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

الشركة  مقر  جح2يل  رقم  قرار 

س2دي  ماولي:  على  ونص  الذي   :

الس2رس  ججئة  حد   ا الد  معر ف 

 ٣ طابق   ١٤ شقة   ٥١-٥٢-٥٣ بقعة 

الدار الب2ضاء

الشركة:  رأسمال  رفع  رقم  قرار 

رفع رأسمال  الذي ونص على ماولي: 

إلى  درهم   10000 من  الشركة 

100000 درهم

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم ا: الذي ونص على ماولي: 

ججئة  حد   ا الد  معر ف  س2دي 

الس2رس بقعة ٥١-٥٢-٥٣ شقة ١٤ 

طابق ٣ الدار الب2ضاء

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

امين الداوم هللا 100000 درهم

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

دجنبر 2019 جحت رقم 1ا7219.

162I

fiduazizi

ANGLOCEAN
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

الع22ن املغرب
ANGLOCEAN شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 25 
مارس رقم 215 ججزئة 25 مارس رقم 

LAAYOUNE 70000 215 املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
13ا31

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس  ا0 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANGLOCEAN
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
االجصاالت  االستراج2ج2ة   كالة 

 االستشارات اإلدارية.
عن2ان املقر االجتماعي : ججزئة 25 
مارس رقم 215 ججزئة 25 مارس رقم 

LAAYOUNE 70000 215 املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كارح  عابدون  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د عابدون كارح : 1000 بق2مة 

100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  كارح  عابدون  الس2د 
 70000  02 االمل  ججزئة  ا28  رقم 

LAAYOUNE املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  كارح  عابدون  الس2د 
 70000  02 االمل  ججزئة  ا28  رقم 

LAAYOUNE املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

12 مارس  بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 741/2020.

163I

fiduazizi

 MONCEF TELECOM DES
TRAVAUX DIVERS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

الع22ن املغرب

 MONCEF TELECOM DES

TRAVAUX DIVERS شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

ال2حدة الشطر الثاني بل2ك 01 
رقم 935 ججزئة ال2حدة الشطر 

الثاني بل2ك 01 رقم 935 70000 

LAAYOUNE املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

11ا31

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   16

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MONCEF TELECOM DES

.TRAVAUX DIVERS
خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االجصاالت .
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 01 بل2ك  الثاني  الشطر  ال2حدة 
الشطر  ال2حدة  ججزئة   935 رقم 
 70000  935 رقم   01 بل2ك  الثاني 

LAAYOUNE املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د محمد بن عشرة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 1000  : الس2د محمد بن عشرة 

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عشرة  بن  محمد  الس2د 
 70000 بن عشرة  محمد  عن2انه)ا) 

LAAYOUNE املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د محمد بن عشرة عن2انه)ا) 
 LAAYOUNE 7000 محمد بن عشرة

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
12 مارس  بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 744/2020.
Iا16

fiduazizi

KILAIR TRANS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7000، 

الع22ن املغرب
KILAIR TRANS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

االمل 01 رقم 380 ججزئة االمل 01 

رقم 380 70000 الع22ن املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

27ا31
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   13
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 KILAIR : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.TRANS
غرض الشركة بإوجاز : نقل السلع 

للحساب الغير.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 01 ججزئة االمل   380 رقم   01 االمل 

رقم 380 70000 الع22ن املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الرفاعي  هشام  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2دة هن2ة معز ز :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 500  : الرفاعي  هشام  الس2د 

بق2مة 100 درهم.
الس2دة هن2ة معز ز : 500 بق2مة 

100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  الرفاعي  هشام  الس2د 
 03 رقم  ا5  عمارة  النهضة  اقامة 
الدار الب2ضاء   20000 س2دي م2من 

املغرب.
الس2دة هن2ة معز ز عن2انه)ا) 15 
حي عكاشة عين السبع 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  الرفاعي  هشام  الس2د 
 03 رقم  ا5  عمارة  النهضة  اقامة 
الدار الب2ضاء   20000 س2دي م2من 

املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

13 مارس  بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 755/2020.

165I

fiduazizi

TALOUSTE CAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

الع22ن املغرب

TALOUSTE CAR شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

الراحة عمارة رقم 553 ججزئة 

الراحة عمارة رقم 553 70000 

الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

25ا31

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   10

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TALOUSTE CAR

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بالسائق   بد ن سائق.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

الراحة عمارة رقم 553 ججزئة الراحة 
الع22ن   70000  553 رقم  عمارة 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الدرهم  علي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د علي الدرهم : 1000 بق2مة 

100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د علي الدرهم عن2انه)ا) حي 

القسم  73000 الداخلة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د علي الدرهم عن2انه)ا) حي 

القسم  73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

12 مارس  بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 756/2020.

166I

F.M CONSULTING

اكوابوليتا
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

اك2اب2ل2تا شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

11 وناور الطابق التاني الشقة 169 

الدار الب2ضاء الدار الب2ضاء 20000 

الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

61103ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   12

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
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اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

اك2اب2ل2تا.

غسل     : بإوجاز  غرض الشركة 

جصبن جم2ع أن2اع األلبسة   النس2ج

أن2اع معدات  جم2ع  ب2ع   شراء 

التصبن

صلة  اي  نشاط  أي  مزا لة 

باملصبنة.

75 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 

 169 وناور الطابق التاني الشقة   11

 20000 الدار الب2ضاء الدار الب2ضاء 

الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الكافي  رض2ان  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الكافي  رض2ان  الس2د 

أبي  شارع  البلدوة  عثمان  س2دي 

الب2ضاء   20700   33 رقم  هريرة 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الكافي  رض2ان  الس2د 

أبي  شارع  البلدوة  عثمان  س2دي 

الب2ضاء   20700   33 رقم  هريرة 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 735176.

167I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

CEART
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
CEART شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 1ا 

زنقة حس2مة إقامة بنزاك2ر إقامة 3 
األطلس  - 30000 فاس املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3ا627
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي  ا1 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CEART
-أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الطباعة
-جصم2م ا تراف2ك

- اإلستيراد  التصدور
- أشغال مختلفة

1ا  رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
 3 زنقة حس2مة إقامة بنزاك2ر إقامة 

األطلس  - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د و2نس العال ي :  50 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د أومن اإلدري�سي :  50 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  اإلدري�سي  أومن  الس2د 
الشقة  أالء  إقامة  ج2رية  ججزئة   21
30000 فاس  1 طريق عين الشقف  

املغرب.
عن2انه)ا)  العال ي  و2نس  الس2د 
ب2جد ر  زنقة  حنان  إقامة   51 رقم 
س2دي ابراه2م  30000 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  اإلدري�سي  أومن  الس2د 
الشقة  أالء  إقامة  ج2رية  ججزئة   21
30000 فاس  1 طريق عين الشقف  

املغرب
عن2انه)ا)  العال ي  و2نس  الس2د 
ب2جد ر  زنقة  حنان  إقامة   51 رقم 
س2دي ابراه2م  30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية بفاس  بتاريخ 09 و2ن22 2020 

جحت رقم 0311120012983ا.

168I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

ELECTRO ROUGUI
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
ELECTRO ROUGUI شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 121 

ججزئة الشرف شارع محمد السادس  
- 50000  مكناس  املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9765ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   05
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELECTRO ROUGUI
ب2ع    : بإوجاز  الشركة  غرض 

األجهزة املنزل2ة بالتقس2ط.
 121  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ججزئة الشرف شارع محمد السادس  

- 50000  مكناس  املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د إل2اس ر كي  :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  ر كي   إل2اس  الس2د 
محمد  شارع  الشرف  ججزئة   121

السادس  50000  مكناس  املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  ر كي   إل2اس  الس2د 
محمد  شارع  الشرف  ججزئة   121

السادس  50000  مكناس  املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   11 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 92ا1.
169I

مستامنة شامة

 TRANSPORTES CARITERA
BLANCA

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2ا1 الطابق اال ل 

الناظ2ر شارع املسيرة رقم 2ا1 
الطابق اال ل الناظ2ر، 62000، 
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الناظ2ر املغرب
 TRANSPORTES CARITERA

BLANCA شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
العمران رقم 3022 سل2ان  - 62000 

الناظ2ر املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

20057
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   02
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TRANSPORTES CARITERA

.BLANCA
النقل   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
للبضائع  حساب  الد لي  ال2طني 

الغير
الد لي  ال2طني  النقل   -

للمسافرين
- ب2ع التذاكر.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
العمران رقم 3022 سل2ان  - 62000 

الناظ2ر املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د و2سف بلقا�سي :  000.ا3 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 33.000   : الس2د سع2د بلقا�سي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 33.000   : الس2د محمد برس2نا 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
0ا3   : بلقا�سي  و2سف  الس2د 

بق2مة 100 درهم.
 330  : بلقا�سي  سع2د  الس2د 

بق2مة 100 درهم.
الس2د محمد برس2نا : 330 بق2مة 

100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د و2سف بلقا�سي عن2انه)ا) 
اقامة فن البيت العت2ق 2 بل2ك 2 ط 

ا رقم 25  90000 طنجة املغرب.
الس2د سع2د بلقا�سي عن2انه)ا) 
العر ي  جاشفين  ابن  و2سف  شارع 

62000 الناظ2ر املغرب.
عن2انه)ا)  برس2نا  محمد  الس2د 
سل2ان   3022 رقم  العمران  ججزئة 

62000 الناظ2ر املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د و2سف بلقا�سي عن2انه)ا) 
اقامة فن البيت العت2ق 2 بل2ك 2 ط 

ا رقم 25  90000 طنجة املغرب
عن2انه)ا)  برس2نا  محمد  الس2د 
سل2ان   3022 رقم  العمران  ججزئة 

62000 الناظ2ر املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 10 و2ن22 

2020 جحت رقم 512.
170I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE MAAFI CAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
105 زنقة  ل2لي حي السالم بركان ، 

63300، بركان املغرب
STE MAAFI CAR شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم ا8 
ججزئة ارباح طريق  رطاس بركان - 

63300 بركان املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
7203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   09
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAAFI CAR
جاجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق .
ا8  رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
 - ججزئة ارباح طريق  رطاس بركان 

63300 بركان املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : معافي  سف2ان  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  معافي  سف2ان  الس2د 
لعتامنة  صغير  ا الد  بني  ك2ل  د ار 

بركان 63300 بركان املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  معافي  سف2ان  الس2د 
لعتامنة  صغير  ا الد  بني  ك2ل  د ار 

بركان 63300 بركان املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  ببركان   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 220/2020.
171I

LAHLOU MOHAMMED

HYPROCOL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
ج2س2ع نشاط الشركة 

LAHLOU MOHAMMED
2 شارع املسيرة ا خضراء الطابق 
اال ل رقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
HYPROCOL شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها االجتماعي 90 شارع 
س2دي محمد بن عبد إلله  سابقا 
شارع باريس - 90000 طنجة املغرب.

ج2س2ع نشاط الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.56531
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 07 ماي 2020 جمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التال2ة  األنشطة 

ا حالي :
صناعة مستحضرات التجم2ل   -

  النظافة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ماي   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 8ا2315.
172I

LAHLOU MOHAMMED

REDANOUR TRANS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شارع املسيرة ا خضراء الطابق 
اال ل رقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
REDANOUR TRANS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ا عمارة 

س2اني أ2 كاسبراطا - 90000 طنجة 
املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
863ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   03
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REDANOUR TRANS
نقل   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

األشخاص
- نقل مختلط.

عمارة  ا   : عن2ان املقر االجتماعي 
90000 طنجة   - س2اني أ2 كاسبراطا 

املغرب.
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أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

الس2د الشنت2ف أن2ر :  50 حصة 
بق2مة 1.000,00 درهم للحصة .

  : رضا  محمد  الشركي  الس2د 
درهم   1.000,00 بق2مة  حصة   50

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  أن2ر  الشنت2ف  الس2د 
 90000  9 رقم   19 حي ب2ح2ت زنقة 

طنجة املغرب.
رضا  محمد  الشركي  الس2د 
جماعة  بط2طة  ابن  سد  عن2انه)ا) 
 90055 الزينات ق2ادة دار الشا ي  

اص2لة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  أن2ر  الشنت2ف  الس2د 
 90000  9 رقم   19 حي ب2ح2ت زنقة 

طنجة املغرب
رضا  محمد  الشركي  الس2د 
جماعة  بط2طة  ابن  سد  عن2انه)ا) 
 90055 الزينات ق2ادة دار الشا ي  

اص2لة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 231283.
173I

Foo Kin Company

FOO KIN COMPANY
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

Foo Kin Company
شارع م2الي الدهبي ، مبنى فك2ك ، 
مكتب 3 ، 000ا1، القن2طرة املغرب
Foo Kin Company شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

م2الي الدهبي ، مبنى فك2ك ، مكتب 
3 - 000ا1 القن2طرة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

53939

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2019 أكت2بر   25

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 Foo  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Kin Company

االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

 التصدور.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

م2الي الدهبي ، مبنى فك2ك ، مكتب 

3 - 000ا1 القن2طرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حتاجي  امين  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  حتاجي  امين  الس2د 

 100 - مجم2عة  2ا2  - مبنى   6 شقة 

000ا1  القن2طرة   - - الضحى املهدوة 

القن2طرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  حتاجي  امين  الس2د 

 100 - مجم2عة  2ا2  - مبنى   6 شقة 

000ا1  القن2طرة   - - الضحى املهدوة 

القن2طرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالقن2طرة  بتاريخ 10 وناور 

2020 جحت رقم -.

Iا17

ISDM CONSULTING

 STE TECHNIQUES DES
TAVAUX CIVILS SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع22ن املغرب
 STE Techniques Des Tavaux

Civils Sarl Au شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
القاود الناجم رقم 210 الطابق 
اال ل رقم 1 الع22ن - 70000 

الع22ن املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
31853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Techniques Des Tavaux Civils

.Sarl Au
البناء     : بإوجاز  الشركة  غرض 

اشغال اخرى.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الطابق   210 رقم  الناجم  القاود 
اال ل رقم 1 الع22ن - 70000 الع22ن 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حسن  عالمي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  حسن  عالمي  الس2د 
الع22ن 70000 الع22ن املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  حسن  عالمي  الس2د 
الع22ن 70000 الع22ن املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22  ا2  بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 1059/2020.

175I

AUDINA

TECHBUILDING
جأسيس شركة املساهمة

AUDINA
 Bd Zerktouni ، 22360، ,55

Casablanca Maroc
TECHBUILDING «شركة 

املساهمة» 
 عن2ان مقرها االجتماعي: 197، 
شارع املقا مة -، 22300 الدارا 

لب2ضاء املغرب
إعالن عن جأسيس « شركة 

املساهمة»
رقم التق22د في الستل التجاري 

61521ا.
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   06
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التال2ة:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECHBUILDING
شركة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
 ،197  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الدارا   22300  - املقا مة  شارع 

لب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة سنة.
 300.000  يبلغ رأسمال الشركة 

درهم مقسم كالتالي:
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 H-Capital :  2.999 الشركة 

حصة بق2مة 50 درهم للحصة .

الس2د بقالي محمد رضا :  2.998 

حصة بق2مة 50 درهم للحصة .

حصة   1   : أمين  املطاط  الس2د 

بق2مة 50 درهم للحصة .

 1   : عصام  ن2رالدون  الس2د  

حصة بق2مة 50 درهم للحصة .

 1   : ج2هامي هند  الس2دة  زاني 

حصة بق2مة 50 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أ   املتصرف2ن   

الرقابة: 

بصفته)ا)   H-Capital الشركة 

متصرف عن2انه)ا) 161 شارع محمد 

000ا1  الهدى  إقامة  الدو2ري 

القن2طرة املغرب

الس2د بقالي محمد رضا بصفته)ا) 

متصرف عن2انه)ا) اقامة الزه2ر حي 

الرياض 10100 الرباط املغرب

بصفته)ا)  أمين  املطاط  الس2د 

اقامة القصر حي  متصرف عن2انه)ا) 

الدارا لب2ضاء   20360 املستشف2ات 

املغرب

مراقب أ  مراقبي ا حسابات :

)ا)  FIREC الس2د بغدادي مهدي 

بصفته مراقب ا حسابات عن2انه)ا) 

س2دي معر ف 20520 لدارا لب2ضاء 

املغرب

األسا�سي  النظام  مقتض2ات 

ج2زيع  االحت2اطي    بتك2ين  املتعلقة 

األرباح :

%5 احت2اط.

املنص2ص  ا خاصة  اإلمت2ازات 

عليها لكل شخص :

ال امت2ازات.
بقب2ل  متعلقة  مقتض2ات 

جف2يت  لهم  املخ2ل  األشخاص 
األسهم  تع2ين جهاز الشركة املخ2ل 

له البث في طلبات القب2ل :

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 15 بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 735791.

176I

CECOGEL / SARL

E-48
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
E-48 شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي  جدة، 

شارع زالقة رقم 36 - 60000  جدة 
املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
35077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   05
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

.E-48 : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها
االستراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 التصدور.
بائع..

:  جدة،  االجتماعي  املقر  عن2ان 
60000  جدة   -  36 شارع زالقة رقم 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
170 حصة    : الس2د منير نشاط 

بق2مة 100 درهم للحصة .
170 حصة    : الس2د واسين املير 

بق2مة 100 درهم للحصة .
حصة   170   : الس2د خل2ل املير 

بق2مة 100 درهم للحصة .
بق2مة   170  : الس2د منير نشاط   

100 درهم.
بق2مة   170  : املير  الس2د واسين 

100 درهم.

بق2مة   170  : املير  خل2ل  الس2د 
100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  املير  واسين  الس2دة 
 60000 36  جدة  شارع الزالقة رقم 

 جدة املغرب.
عن2انه)ا)  نشاط  منير  الس2د 
السبتي   الطاهر  زنقة   16  جدة، 

60000  جدة املغرب.
عن2انه)ا)  املير  خل2ل  الس2د 
 جدة، الزالفة رقم 36 60000  جدة 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د واسين املير عن2انه)ا) شارع 
الزالقة رقم 36  جدة 60000  جدة 

املغرب
عن2انه)ا)  نشاط  منير  الس2د 
السبتي  الطاهر  زنقة   جدة،16 

60000  جدة املغرب
الس2د خل2ل املير عن2انه)ا)  جدة، 
الزالقة رقم 36 60000  جدة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   23 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1206.

177I

ANAMAR FIDUCIAIRE

تيفسا كار
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

ج2فسا كار شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شقة طابق 
التاني قرب مستد مركز جزارين - 

5800ا زاك2رة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   28
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
ج2فسا   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

كار.
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات.
شقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
طابق التاني قرب مستد مركز جزارين 

- 5800ا زاك2رة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د عبد العزير اسكالي :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
اسكالي  العزير  عبد  الس2د 
جنغير  5800ا  عن2انه)ا)  اكل2م 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عبد الرح2م برياز عن2انه)ا) 

 اكل2م جنغير 5800ا جنغير املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   22 بتاريخ  االبتدائ2ة بزاك2رة  

2020 جحت رقم 161.
178I

CECOGEL / SARL

ENVIRONTEC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
قفل التصف2ة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
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ENVIRONTEC شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي : 

 OUJDA,74 BD MY YOUSSEF
 3éme ETAGE N°16 --N°14

60000  جدة املغرب.
قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 
.16761

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر   2020 دجنبر   30 في  املؤرخ 
اات  شركة   ENVIRONTEC حل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  ال2ح2د 
اإلجتماعي  مقرها  درهم  عن2ان 
 OUJDA,74 BD MY YOUSSEF
 N°14-3éme ETAGE N°16 -
لعدم  نت2جة  املغرب  60000  جدة 

استمرارية املشر ع.
  عين:

جمال    كرزازي   الس2د)ة) 
يعق2ب  شارع  عن2انه)ا)  جدة،33 
املغرب  60000  جدة  املنص2ر 

كمصفي )ة) للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
2019  في  جدة،  دجنبر   30 بتاريخ 
ا1  رقم  و2سف  م2الي  شارع  ا7 
 60000  -  16 رقم  الثالت  الطابق 

 جدة املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1236.
179I

fiduciaire didi

MOON GEO TRAVAUX
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fiduciaire didi
 BD IMAM EL GHAZALI 18

 IMMEUBLE ELHAMOUTI 2eme
 ETAGE N 03 18 BD IMAM
 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme ETAGE N

03، 60000، oujda maroc
MOON GEO TRAVAUX  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي النخلة 
طريق مسين زنقة اا رقم ا0 - 

60000  الع22ن املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
1139

ا2  عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 فبراور 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MOON GEO TRAVAUX
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املتن2عة   البناء .
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
النخلة طريق مسين زنقة اا رقم ا0 

- 60000  الع22ن املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د سرغ2ني محمد 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 1000  : محمد  سرغ2ني  الس2د 

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د سرغ2ني محمد عن2انه)ا)  
حي النخلة طريق مسين زنقة اا رقم 

ا0 60000  الع22ن املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د سرغ2ني محمد عن2انه)ا)  
حي النخلة طريق مسين زنقة اا رقم 

ا0 60000  الع22ن املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بتا ريرت  بتاريخ 19 و2ن22 

2020 جحت رقم 152.

180I

MIA GLAMOUR INSTUTIT

CAC PARTNERS
إعالن متعدد القرارات

CAC PARTNERS

 73bd d›anfa 1 rue clos de

 ،provence casablanca .، 20000

الدارالب2ضاء املغرب

CAC PARTNERS «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»

 bd ,73 :عن2ان مقرها االجتماعي 

 d›anfa 1 rue clos de provence -

20000 الدارالب2ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

.12017

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 و2ن22  ا2  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 

الس2د  بين  األسهم  جفا ت  ماولي:   

ج2م بنشقر ن مهدي  الس2د ك2اك2 

أغن2ني ف2ل2كس

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

استقالة املسير الس2د ك2اك2 أغن2ني 

ف2ل2كس

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

جح2يل الشكل القان2ني للشركة من 

إلى  )شركة اات مسؤ ل2ة محد دة) 

مع  محد دة  اات مسؤ ل2ة  )شركة 

شريك  ح2د)

قرار رقم ا: الذي ونص على ماولي: 

التعدول املترابط للم2اد 1،8،9   ا1 

من النظام األسا�سي

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

وتم   ، االجفاق2ة  هذه  بم2جب 

تشك2لها بين مالكي األسهم املشار إليها 

ف2ما بعد  جلك التي قد وتم إنشاؤها 

مسؤ ل2ة  اات  شركة  ،  هي  الحًقا 

محد دة مع مساهم  احد ،  جخضع 

السارية  ال س2ما  للق2انين  الل2ائح 

ش2ال   5 من   97-49  1- الظهير رقم 

بإصدار   (1997 فبراور   13( 17ا1 

املعدل  املكمل   5-96 رقم  القان2ن 

فبراور  ا1  املؤرخ   21-05 بالقان2ن 

املؤرخ   24-10 رقم  2006  القان2ن 

ب2اسطة  2011  كذلك  و2ن22   2

الق2انين ا حال2ة.

بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

أثناء جأسيس الشركة ، وق2م الشريك 

نقدوة  مساهمات  بتقدوم  ال2ح2د 

الس2د مهدي ج2م بنشقر ن  ،  هي: 

50،000 درهم ما مجم2عه 50،000 

درهم

بند رقم 9: الذي ونص على ماولي: 

 50،000 الشركة  مال  رأس  وبلغ 

سهم   500 إلى  مقسمة  درهم.  هي 

مكتتب  منها  لكل  درهم   100 بق2مة 

بالكامل  م2زعة  بالكامل  مدف2عة 

الس2د مهدي ج2م  على النح2 التالي: 

مجم2عه  ما  أجزاء   500 بنشقر ن 

500 جزء

على  ونص  الذي  ا1:  رقم  بند 

ج2م  الس2د  تع2ين  جم   1- ماولي: 

لفترة   
ً
  ح2دا

ً
بنشقر ن مهدي مدورا

املادة  أحكام  بم2جب  محد دة.  غير 

 ،  1926 سبتمبر   01 قان2ن  من  ا2 

السلطات  بأ سع  املدور ن  وتمتع 

ه2  كما  الشركة  عن  ن2ابة  للعمل 

محدد في املادة 1 أعاله.   )جبقى بق2ة 

جلتزم الشركة   2- املقالة د ن تغ2ير) 

بشكل صح2ح بت2ق2ع ج2م بنشقر ن 

مهدي.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737719.

181I
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كافج2د

 ENTREPRISE SADFINO DES
TRAVAUX

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

كافج2د
86 زنقة 165 مجم2عة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب2ضاء 

املغرب
 ENTREPRISE SADFINO DES

TRAVAUX شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي ب2رك2ن - 

20053 الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62931ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   08
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ENTREPRISE SADFINO DES

.TRAVAUX
األشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة  أعمال البناء.
زنقة   10  : عن2ان املقر االجتماعي 
 - الطابق السفلي ب2رك2ن  الشراردة 

20053 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د محمد صدفي :  00ا حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 200   : الس2د عبد الغاني صدفي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د عبد اللط2ف صدفي :  200 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د و2نس صدفي :  200 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د محمد صدفي عن2انه)ا) حي 
ال2الء عمارة ا0 رقم ا1 شطر 08 ف 
الدار الب2ضاء  00ا20  02 س م2من 

املغرب.
صدفي  الغاني  عبد  الس2د 
9 مجم2عة  ا17 رقم  عن2انه)ا) زنقة 
الب2ضاء  الدار   20202 األلفة  اي 

املغرب.
صدفي  اللط2ف  عبد  الس2د 
األلفة    9 رقم  ا17  زنقة  عن2انه)ا) 

20202 الدار الب2ضاء املغرب.
عن2انه)ا)  صدفي  و2نس  الس2د 
  9 رقم  سب2  شارع  اد  ا17  زنقة 
األلفة 20202 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  صدفي  و2نس  الس2د 
  9 رقم  سب2  شارع  اد  ا17  زنقة 
األلفة 20202 الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ا2  بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 3ا7371.

182I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

EVENEMENCIA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 1 بناوة 7ا.6ا ججزئة املركز, 
شارع محمد ا خامس  رزازات ، 

5000ا،  رزازات املغرب
EVENEMENCIA شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

بناوة 7ا.6ا شارع محمد ا خامس 
ججزئة املركز - 5000ا  رزازات 

املغرب.
حل شركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
3ا89.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر حل   2020 وناور   17 املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    EVENEMENCIA
مقرها  درهم  عن2ان   90.000
شارع  7ا.6ا  بناوة   1 اإلجتماعي رقم 
 - املركز  ججزئة  ا خامس  محمد 
 : ل  نت2جة  املغرب  5000ا  رزازات 

قرار الشركاء.
 1 رقم  التصف2ة ب  مقر    حدد 
ا خامس  محمد  شارع  7ا.6ا  بناوة 
5000ا  رزازات   - املركز  ججزئة 

املغرب. 
  عين:

الن2ر    عبد  خالد   الس2د)ة) 
عن2انه)ا) رقم 8 بل2ك ا2 حي املقا مة  
5000ا  رزازات املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة ب2رزازات  بتاريخ 23 و2ن22 

2020 جحت رقم 197.
183I

LE PREMIER CONSEIL

H&S SIGNATURE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
H&S SIGNATURE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شقة 

رقم 1 الطابق االر�سي اقامة خالد 
شارع و2سف بن جاشفين مراكش - . 

مراكش املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

283ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   27
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 H&S  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIGNATURE
التر يض   : غرض الشركة بإوجاز 

الطبي العالج الطب2عي.
شقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
خالد  اقامة  االر�سي  الطابق   1 رقم 
 .  - شارع و2سف بن جاشفين مراكش 

مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 510   : الس2دة سك2نة املعر في  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2دة هند شرادي :  90ا حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 510  : الس2دة سك2نة املعر في    

بق2مة 100 درهم.
الس2دة هند شرادي : 90ا بق2مة 

100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
املعر في   سك2نة  الس2دة 
عن2انه)ا) شارع ا تيش امللكي اقامة 
الزهرة طابق 1 رقم 6 جط2ان . جط2ان 

املغرب.
عن2انه)ا)  شرادي  هند  الس2دة 
شقة   70 شارع فال  لد عمير عمارة 

11 اكدال الرباط . الرباط املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
املعر في   سك2نة  الس2دة 
عن2انه)ا) شارع ا تيش امللكي اقامة 
الزهرة طابق 1 رقم 6 جط2ان . جط2ان 

املغرب
عن2انه)ا)  شرادي  هند  الس2دة 
 11 شقة   70 عمارة  عمير  فال  لد 

اكدال الرباط . الرباط املغرب.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113639.
Iا18

CABINET JOUDY CONSEIL

LES BONNES ONDES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny
 3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc

LES BONNES ONDES شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 
ا حرية الطابق الثالث الشقة 5 - 

20000 الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63665ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 LES  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BONNES ONDES
اإلنتاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السمعي البصري   الص2تي..
10 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
 -  5 الشقة  الثالث  الطابق  ا حرية 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 550   : الكندي  املهدي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د ال22بي حمزة :  50ا حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د املهدي الكندي عن2انه)ا) 

 20000 2 زنقة فريدريك ل2متر رفيرا  

الدار الب2ضاء املغرب.

الس2د ال22بي حمزة عن2انه)ا) 26 

 9 2 شقة  زنقة محمد القدري طابق 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د املهدي الكندي عن2انه)ا) 

 20000 2 زنقة فريدريك ل2متر رفيرا  

الدار الب2ضاء املغرب

الس2د ال22بي حمزة عن2انه)ا) 26 

 9 2 شقة  زنقة محمد القدري طابق 

20000 الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737672.

185I

ز بير ب2تغماس

STE GZANAYA FOUAD
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

استدراك خطٍإ

با تريدة  خطٍإ  قع  استدراك 

الرسم2ة

ز بير ب2تغماس

جازة   ،35050  ، اكن2ل املركز جازة 

املغرب

STE GZANAYA FOUAD شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

جيزي  اإلجتماعي  مقرها    عن2ان 

 aknoul centre جازة  املركز   سلي 

TAZA 35000 املغرب.

با تريدة  خطٍإ  قع  إستدراك 

 08 بتاريخ   5619 عدد  الرسم2ة 

و2ل22ز 2020.

بدال من : ا خن2جي عبد ا حف2ظ

وقرأ : ا خن2جي فؤاد

الباقي بد ن تغ2ير.

186I

M F B C

رينا بيا س ا وطو
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

M F B C
ا13 ز ا ية شا رع ا ال د زيا ت   زجقة 
اس2ا ت عما ر ة  B الطا بق ا رقم 7 
، 20500، الد ا ر الب2صا ء املغر ب

رينا ب2ا س ا  ط2 شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
ابراه2م الر د ا نيرقم 13 زنقة احمد 
املتا طي ا قا مة ليزا لب الطا بق اال 
 ل رقم 8 املعا ريف   - 20370 الدا ر 

الب2ضا ء املغر ب 
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62663ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 أبريل   09
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : رينا ب2ا 

س ا  ط2.
عمل2ة    : بإوجاز  الشركة  غرض 
جصدور.  استيراد.   . الب2ع  الشراء. 
التمث2ل  جصن2ع.  معا تة.  التح2يل. 
عامة  ججارة   . الت2زيع  السمسرة.   .
غ2ار  اكسس2ارات  قطع  جم2ع  في 

الس2ارات
ا خدمة.  محطات  جم2ع  ص2انة 

جفريغ. الغس2ل.
إصالح  جنظ2ف املنزلي

التجارية.  العمل2ات  جم2ع 
أ   أثاث  املال2ة.  األم2ر  الصناع2ة. 

عقارات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ابراه2م الر د ا نيرقم 13 زنقة احمد 
املتا طي ا قا مة ليزا لب الطا بق اال 
 ل رقم 8 املعا ريف   - 20370 الدا ر 

الب2ضا ء املغر ب .

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عبد الكر وم لفا ئد ة :  900 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 100   : املت2 كل   ن2ا ل  الس2دة 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

ة  ئد  لفا  وم  الكر  عبد  الس2د 
عن2انه)ا) حي صد ري  GR 1 زنقة 65 
رقم ا9  20670 الد ار الب2ضا ء  املغر 

ب.
عن2انه)ا)  الس2د ن2ا ل املت2 كل  
  2 56 الطا بق  3 رقم  ججز ئة مغ2 غة 

90080 طنجة املغر ب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ة  ئد  لفا  وم  الكر  عبد  الس2د 
زنقة   GR 1 حي صد ري   عن2انه)ا) 
ا9  20670 الد ار الب2ضا ء   65 رقم 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم -.

187I

M F B C

ا نتر كو مبا ني د يكسبر تيز
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

M F B C
ا13 ز ا ية شا رع ا ال د زيا ت   زجقة 
اس2ا ت عما ر ة  B الطا بق ا رقم 7 
، 20500، الد ا ر الب2صا ء املغر ب
ا نتر ك2 مبا ني د وكسبر جيز  شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ابراه2م الر د ا نيرقم 13 زنقة احمد 
املتا طي ا قا مة ليزا لب الطا بق اال 
 ل رقم 8 املعا ريف - 20370 الد ار 

الب2ضا ء املغر ب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
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رقم التق22د في الستل التجاري : 
85ا62ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 أبريل   20
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : ا نتر ك2 

مبا ني د وكسبر جيز .
غرض الشركة بإوجاز :  خبرة قبل 
كل ا خبرة  كل جق22م   بعد الكارثة. 
املخز ن  بن2ع  ولحق  الذي  الضرر 

املتدا ل
ا خبرة ا خاصة  التأمين.  في  خبرة 

 ا خبرة القضائ2ة.
العم2ل  جحدود  جحل2ل  ضع 

احت2اجاجه التأم2ن2ة.
ال2قاوة   / جحدود  سائل ا حماوة 
من املخاطر في امل2قع  مراقبة جطب2ق 

ل2ائح السالمة.
اقتراح جق2يم مهمة  جد ل زمني 
على  املختلفة  لالجتماعات  مفصل 

امل2قع مع محت2ى الزيارات.
جحدود مالبسات ا حادث.

جحدود البضائع التالفة.
العمل2ات  جم2ع  عام.   بشكل 
أ   املنق2لة  املال2ة.  .األم2ر  التجارية. 
أ   كل2ًا  جتعلق  قد  التي  املنق2لة  غير 
جزئ2ًا ب2احدة أ  أخرى من العمل2ات 

املشار إليها أعاله.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ابراه2م الر د ا نيرقم 13 زنقة احمد 
املتا طي ا قا مة ليزا لب الطا بق اال 
20370 الد ار  8 املعا ريف -   ل رقم 

الب2ضا ء املغر ب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د خا لد نبا كي  :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : الس2د محمد السال  ي  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  كي   نبا  لد  خا  الس2د 
1 الشقة  119  نقة ل2ب2غن الطا بق 
الد ا ر الب2ضا   20500 2 ال جير ند  

ء املغر ب.
الس2د محمد السال  ي  عن2انه)ا) 
ا  بق  الطا  حب2س  بن  ا  زنقة   39
الشقة 17 املعا ريف  20370 الد ا ر 

الب2ضا ء املغر ب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  كي   نبا  لد  خا  الس2د 
1 الشقة  119  نقة ل2ب2غن الطا بق 
الد ا ر الب2ضا   20500 2 ال جير ند  

ء املغر ب
الس2د محمد السال  ي  عن2انه)ا) 
ا  بق  الطا  حب2س  بن  ا  زنقة   39
الشقة 17 املعا ريف  20370 الد ا ر 

الب2ضا ء املغر ب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 22 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم -.

188I

JUCOMPT CONSEIL

BE  ASCENSEURS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

JUCOMPT CONSEIL
81 11 وناور طابق 3 رقم 3 ، 
20500، الدار الب2ضاء املغرب

BE  ASCENSEURS شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 81 محج 
11 وناور الطابق 3 رقم 3 - 20500 

الدارالب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63081ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
  BE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASCENSEURS
انجاز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اصالح املصاعد الكهربائ2ة.
81 محج   : عن2ان املقر االجتماعي 
 20500  -  3 رقم   3 وناور الطابق   11

الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : املصطفى  ازهار  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : ابراه2م  ب2هلي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د ازهار املصطفى عن2انه)ا) 
امالا زنقة 7ا رقم25 س ب 20600 

الدارالب2ضاء املغرب.
عن2انه)ا)  ابراه2م  ب2هلي  الس2د 
حي مل2اء بل2ك 7 حي املحمدي 20570 

الدارالب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د ازهار املصطفى عن2انه)ا) 
امالا زنقة 7ا رقم25 س ب 20600 

الدارالب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 25 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 137181.
189I

HORICOM

OLIVIUM INVEST
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
OLIVIUM INVEST شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 I-C عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 MAG 1 DIAR MENZEH RUE

 CHEFCHAOUEN PLACE
D›ARMES - 50000 مكناس املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9939ا

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OLIVIUM INVEST
اإلنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
 I-C  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 MAG 1 DIAR MENZEH RUE
 CHEFCHAOUEN PLACE
D’ARMES - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
ا حبيب عن2انه)ا)  الس2د حسني 
السالم  حي  الداخلة  حي  0ا3  رقم 
مكناس   50000 سع2د  س2دي 

املغرب.
الس2د حسني مصطفى  عن2انه)ا) 
س2دي  الداخلة  ججزئة  0ا3  رقم 

سع2د 50000 مكناس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د حسني مصطفى  عن2انه)ا) 
س2دي  الداخلة  ججزئة  0ا3  رقم 

سع2د 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم ا173.

190I
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FIDUCIA-MID

 EL KHAOUA MINES
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق اال ل طريق مكناس 
م2مالل م2دلت ، 350ا5، م2دلت 

م2دلت
 EL KHAOUA MINES SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
املح2ط  - 350ا5 م2دلت املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
2383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   26
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 EL  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHAOUA MINES SARL AU
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 
ب2ع  االستيراد.   التصدور    املناجم، 

املعادن  با تملة .
زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

املح2ط  - 350ا5 م2دلت املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د ا خا ة عبد العزيز :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
العزيز  عبد  ا خا ة  الس2د 
ا1 زنقة س2دي محمد بن  عن2انه)ا) 

عبد هللا    350ا5 م2دلت املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  ا خا ة  الس2د 

ا1 زنقة س2دي محمد بن  عن2انه)ا) 

عبد هللا    350ا5 م2دلت املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   16 بتاريخ  االبتدائ2ة بم2دلت  

2020 جحت رقم 78.

191I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

E2IP MAROC SARLAU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

تع2ين مسير جدود للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

00ا, شارع محمد الزرقط2ني 

الطابق الثاني، الرقم 12 00ا, شارع 

محمد الزرقط2ني الطابق الثاني، 

الرقم 12، 20000، الدار الب2ضاء 

MAROC

E2IP MAROC SARLAU  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناع2ة الن2اصر  - 20000 الدار 

الب2ضاء اململكة املغرب2ة.

تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

15901ا.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جم تع2ين   2020 21 فبراور  املؤرخ في 

مسير جدود للشركة الس2د)ة) جيرون 

ل2رين  كمسير آخر

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736925.

192I

FIDUCIA-MID

SAHARA BREAK  SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق اال ل طريق مكناس 

م2مالل م2دلت ، 350ا5، م2دلت 

م2دلت

SAHARA BREAK  SARL  شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي قصر 

جدام2ت اوت ازدك  - 350ا5 م2دلت 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

2381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   05

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAHARA BREAK  SARL

مطعم     : غرض الشركة بإوجاز 

مقهى.

قصر   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

جدام2ت اوت ازدك  - 350ا5 م2دلت 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : الس2د تغال ي علي 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : و2سف  تغال ي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  علي  تغال ي  الس2د 

قصر زا ية املكيس ا ف2س  52000 

الرش2دوة املغرب.

الس2د تغال ي و2سف عن2انه)ا) 

الفط2اكي  االعدادوة حمان  الثان2ية 

الرش2دوة   52000 الدهب    ادي 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  علي  تغال ي  الس2د 

قصر زا ية املكيس ا ف2س  52000 

الرش2دوة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   16 بتاريخ  االبتدائ2ة بم2دلت  

2020 جحت رقم 77.

193I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

JEANTET MAROC SARLAU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

تغ2ير تسم2ة الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

00ا, شارع محمد الزرقط2ني 

الطابق الثاني، الرقم 12 00ا, شارع 

محمد الزرقط2ني الطابق الثاني، 

الرقم 12، 20000، الدار الب2ضاء 

MAROC

 JEANTET MAROC SARLAU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي 2-ا شارع 

زيدان ، أنفا - 20000 الدار الب2ضاء 

املغرب.

تغ2ير تسم2ة الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

213713

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى   

جم تغ2ير   2020 فبراور   12 املؤرخ في 

 JEANTET» من  الشركة  تسم2ة 

 «JEANTET» إلى «MAROC SARLAU

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 12 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

مارس 2020 جحت رقم 170ا73.

Iا19
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FIDUCIA-MID

N.JEUDIA.MAROC SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق اال ل طريق مكناس 
م2مالل م2دلت ، 350ا5، م2دلت 

م2دلت
N.JEUDIA.MAROC SARL   شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
فلسطين رقم 88 أمل2  - 350ا5 

م2دلت املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

2385
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  N.JEUDIA.MAROC SARL
غرض الشركة بإوجاز : املفا ضة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
350ا5   - أمل2    88 رقم  فلسطين 

م2دلت املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : الس2د جبار محمد 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : اسماء  بنعي�سى  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  محمد  جبار  الس2د 
350ا5  اخرمج22ن  ازم2ر  زنقة   16

م2دلت املغرب.
الس2دة بنعي�سى اسماء عن2انه)ا) 
و2سف  م2الي  اعدادوة  سكنى 

350ا5 م2دلت املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  محمد  جبار  الس2د 
350ا5  اخرمج22ن  ازم2ر  زنقة   16

م2دلت املغرب
الس2دة بنعي�سى اسماء عن2انه)ا) 
و2سف  م2الي  اعدادوة  سكنى 

350ا5 م2دلت املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   16 بتاريخ  االبتدائ2ة بم2دلت  

2020 جحت رقم 79.
195I

FIDUCIA-MID

TIFRATINE  ENERGIE  SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق اال ل طريق مكناس 
م2مالل م2دلت ، 350ا5، م2دلت 

م2دلت
 TIFRATINE  ENERGIE  SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

جمالحت زاودة - 375ا5 زاودة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

2387
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   11
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIFRATINE  ENERGIE  SARL
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 
املختلفة أ  البناء ،نقل املستخدمين 
 حساب الغير  جنظ2ف ال2اجهات   

املتاجر  االقامات.
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
جمالحت زاودة - 375ا5 زاودة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د  ادفل حسن :  500 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

 250   : عزيز  جعض2ض  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د  ادفل محمد :  250 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د  ادفل حسن عن2انه)ا) حي 
جمالحت 375ا5 زاودة املغرب.

الس2د جعض2ض عزيز عن2انه)ا) 
د ار اوت غ2ات  375ا5 زاودة املغرب.
عن2انه)ا)  محمد  الس2د  ادفل 
م2دلت  350ا5  عين الترود امرص2د 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د  ادفل حسن عن2انه)ا) حي 

جمالحت 375ا5 زاودة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   16 بتاريخ  االبتدائ2ة بم2دلت  

2020 جحت رقم 80.
196I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MOSAICOS
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع م2ريتان2ا صند ق البرود 
2609 ، 0000ا، مراكش املغرب

MOSAICOS «شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: 89/89 
مكرر الحي الصناعي أزلي صند ق 

البرود 588 - 0000ا مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.67003

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 و2ن22   01 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
رأسمال  في  جدود  شريك  دخ2ل 

 MANAGEMENT( » الشركة : شركة

 AND ADVISORY COMPANY

 « (SARL

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

وبلغ  الذي  الشركة  رأسمال  رفع 

مقسم  درهم   100.000,00 حال2ا 

من  اجتماع2ة  حصة   1.000 على 

درهم للحصة ال2احدة   100,00 فئة 

 100.000,00 بمبلغ  بكامله   محرر 

درهم لرفعه إلى  00 ,200.000  درهم 

حصة   1.000 إصدار  طريق  عن 

 100,00 بق2مة  جدودة  اجتماع2ة 

حررت جماما  جدفع  درهم لل2احدة، 

للشريك  بالكامل  كل2ا  جخص2صها 

 MANAGEMENT( شركة  ا تدود 

 AND ADVISORY COMPANY

 « (SARL

قرار رقم ا: الذي ونص على ماولي: 

من  للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير 

 » إلى   «  MOSAICOS (SARL AU(  »

« MOSAICOS (SARL(

قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي: 

استيراد   : الشركة  نشاط  ج2س2ع 

 جصدور  تس2يق املعدات  املك2نات 

املختلفة  االستهالك2ة   امل2اد 

في  بما  املنزلي،  أ   املنهي  لالستخدام 

الك األجهزة لالستخدام الطبي • 

جصن2ع  استيراد  جصدور  ج2زيع 

املعدات  ج2زيع  األجهزة الطب2ة. • 

االستهالك2ة   املك2نات  امل2اد 

في  للمهن2ين  الغ2ار  املختلفة  قطع 

CHR  الصناعة،  الصحة ،  األغذوة 

،  الزراعة  املتاجر  الزراع2ة 

جرك2ب  ص2انة  املتخصصة ؛ • 

املعدات  ج2فير خدمات ما بعد الب2ع 

البحث  التط2ير  التصن2ع  للعمالء • 

في مجال املعدات للمهن2ين

قرار رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

استقالة الس2دة الهام الدباغ  تع2ين 

الس2د حمزة البار دي  الس2د امين 

مسيران  ح2دان  البار دي  عباس 

ملدة غير محددة.
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قرار رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

منح ج2ق2ع الشركات املصرف2ة بشكل 

ق22د  أي  فردي  منفصل  بد ن 

للس2د حمزة البار دي  الس2د امين 

عباس البار دي.

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

امل2افقة على تعدول امل2اد 1, 2, 3, 6, 

13    جحدوث النظام األسا�سي      7

للشركة

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113800.

197I

N2M CONSEIL-SARL

RESTINGA TRANS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

RESTINGA TRANS  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 R 913 عن2ان مقرها اإلجتماعي 

عبد ا خالق ط2ريس اركمان ل2طا 
اركمان الناظ2ر  - 62000 الناظ2ر 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1ا200

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RESTINGA TRANS
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
-استراد  الغير  لصا ح  االمتعة 

 جصدور .
 R  913  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ل2طا  اركمان  ط2ريس  ا خالق  عبد 
الناظ2ر   62000  - الناظ2ر   اركمان 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الزر الي محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  الس2د الزر الي محمد  
الناظ2ر   اركمان  الفتح  تعا ن2ة 

62000 الناظ2ر املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  الس2د الزر الي محمد  
الناظ2ر   اركمان  الفتح  تعا ن2ة 

62000 الناظ2ر املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 25 و2ن22 

2020 جحت رقم 627.
198I

FIDUCIA-MID

 BIDANE MATERIAUX SARL
AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق اال ل طريق مكناس 
م2مالل م2دلت ، 350ا5، م2دلت 

م2دلت
 BIDANE MATERIAUX SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
تش2ت اسندال اوت امغار اوت 

ع2اش - 350ا5 م2دلت املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

2391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   29

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIDANE MATERIAUX SARL AU

ب2ع م2اد   : غرض الشركة بإوجاز 

البناء بالتقس2ط   االشغال املختلفة 

أ  البناء.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

تش2ت اسندال اوت امغار اوت ع2اش 

- 350ا5 م2دلت املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ا ح2   ب2دان  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ا ح2   ب2دان  الس2د 

قصر  اوت امغار اوت ع2اش 350ا5 

م2دلت املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ا ح2   ب2دان  الس2د 

قصر  اوت امغار اوت ع2اش 350ا5 

م2دلت املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   16 بتاريخ  االبتدائ2ة بم2دلت  

2020 جحت رقم 82.

199I

AL HUDA CONSEIL SARL

AUS MOTO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محمد الزرقط2ني اقامة 

ك2ثر الشقة 9 ، 30000، فاس 
املغرب

AUS MOTO شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
أدور العمارة 55 املحل 1 طريق عين 

الشقف - 30000 فاس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 AUS  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOTO
غرض الشركة بإوجاز : االستيراد   

التصدور - التدا ل.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
طريق عين   1 املحل   55 أدور العمارة 

الشقف - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د عز الدون ب2دريسة :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
ب2دريسة  الدون  عز  الس2د 
اوطال2ا   000000 اوطال2ا  عن2انه)ا) 

اوطال2ا.
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

ب2دريسة  الدون  عز  الس2د 

اوطال2ا   000000 اوطال2ا  عن2انه)ا) 

اوطال2ا

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 96ا1.

200I

ISDM CONSULTING

STE REBAH SECURITE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جف2يت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

الع22ن املغرب

STE REBAH SECURITE شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

ال2حدة 2 شارع القاود الناجم زنقة  

اوت مل2ل الع22ن - 70000 الع22ن 

املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.18855

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جمت   2020 و2ن22   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اوزيل  عثمان  )ة)  الس2د  جف2يت 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة   1.000

)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.000

و2ن22   26 بتاريخ  هر اش  رض2ان 

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 01 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1140/2020.

201I

FIDUCIA-MID

ASFAR ANOUAR  SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق اال ل طريق مكناس 
م2مالل م2دلت ، 350ا5، م2دلت 

م2دلت
 ASFAR ANOUAR  SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 
جمالحت  - 375ا5 زاودة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
11ا2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   18
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ASFAR : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.ANOUAR  SARL AU
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املستخدمين  حساب الغير ،االشغال 

املختلفة ا  البناء.
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

جمالحت  - 375ا5 زاودة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  شع2بي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  محمد  شع2بي  الس2د 
350ا5   التفاحة   ججزئة   93 رقم 

م2دلت املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  محمد  شع2بي  الس2د 
350ا5   التفاحة   ججزئة   93 رقم 

م2دلت املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بم2دلت  بتاريخ 01 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 95.
202I

rachid ayad

 كاسطاسيون شنتي نفال
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

rachid ayad
17 ‘ محج محمد ا خامس‘ اقامة 
ب2فابيس ب2يلدونك‘الطابق الثالث 
رقم 16 ، 90020، طنجة املغرب

فكاسطاس22ن شنتي نفال شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي منطقة 
الص2د شنتي نفال م2ناء طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.18139

وق�سي  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 
محرر  اجتماع2ة،  حصص  بتف2يت 
 ،» ع2اد  رش2د   »  : األستاا  بدو2ان 
 ،02  : بتاريخي  م2ثق بمدونة طنجة، 
سنة  ن2نبر   28 ا0،  أكت2بر     08
قرار  اجخاا  خالله  من  جم   ،2019
الشركة  من طرف  رثة احد شركاء 
املسماة : « فكاسطاس22ن شنتي نفال 
محد دة،  مسؤ ل2ة  اات  شركة   ،»
املستلة بالستل التجاري للمحكمة 
طنجة  ملدونة  التجارية  االبتدائ2ة 

جحت رقم 18139 : 
بنعل2ش   »  : وق�سي بتف2يت  رثة 
العائد  املشاع  جم2ع  اجبهم   ،»
لهم من جركة  الدتهم رحمها هللا في 
فكاسطاس22ن   » املسماة:  الشركة 
« عالل  لفائدة الس2د:   » شنتي نفال 
الزرغاني « )117 مائة   سبعة عشر  ) 
حصة اجتماع2ة )  بمعدل ) 100.00 
االجتماع2ة  للحصة   ( درهم  مائة 

مقابل ثمن إجمالي قدره تسع2ن ألف 
درهم 90.000 درهم.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
وناور   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 229332.
203I

CABINET BAHMAD

MERMAID OUTSOURCING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000ا، مراكش املغرب
  MERMAID OUTSOURCING

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي إقامة 
مراكش بالزا عمارة د1 شقة 21، 
الطابق الثاني، جليز  - 0000ا 

مراكش املغرب.
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.93991

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم تع2ين   2029 مارس  ا0  املؤرخ في 
الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

م2ز ني  فد ى  كمسير  ح2د
جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113631.
Iا20

rachid ayad

 كاسطاسيون
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

rachid ayad
17 ‘ محج محمد ا خامس‘ اقامة 
ب2فابيس ب2يلدونك‘الطابق الثالث 
رقم 16 ، 90020، طنجة املغرب

فكاسطاس22ن  شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة
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 عن2ان مقرها اإلجتماعي جمع2ة 
مالكي سفن الص2د م2ناء طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
01ا10.

بتف2يت  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 
محرر  االجتماع2ة،  ا حصص 
 ،» ع2اد  رش2د   »  : األستاا  بدو2ان 
 ،02  : بتاريخي  م2ثق بمدونة طنجة، 
سنة  ن2نبر   28 ا0،  أكت2بر     08
قرار  اجخاا  خالله  من  جم   ،2019
الشركة  من طرف  رثة احد شركاء 
شركة   ،» فكاسطاس22ن   » املسماة: 
املستلة  محد دة،  مسؤ ل2ة  اات 
بالستل التجاري للمحكمة  التجارية 

ملدونة طنجة جحت رقم 01ا10 :
بنعل2ش   » وق�سي بتف2يت  رثة: 
العائد  املشاع  جم2ع  اجبهم   ،»
لهم من جركة  الدتهم رحمها هللا في 
فكاسطاس22ن   » املسماة:  الشركة 
 » « عالل الزرغاني  لفائدة الس2د:   »
اثنا عشر فاصلة خمس2ن   12.50  (
حصة اجتماع2ة ) بمعدل ) 100.00 
االجتماع2ة  للحصة   ( درهم  مائة 
مقابل ثمن إجمالي قدره تسع2ن ألف 

درهم 90.000 درهم.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
وناور   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 229335.
205I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

JEANTET MAROC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
رفع رأسمال الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
00ا, شارع محمد الزرقط2ني 

الطابق الثاني، الرقم 12 00ا, شارع 
محمد الزرقط2ني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 20000، الدار الب2ضاء 

MAROC
JEANTET MAROC شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 2-ا شارع 
زيدان ، أنفا - 20000 الدار الب2ضاء 

اململكة املغرب2ة.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.213713

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم   2020 فبراور   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 10.000» أي من  درهم»   360.000»
عن  درهم»   370.000» إلى  درهم» 
أ   نقدوة  حصص  جقدوم    : طريق 

ع2ن2ة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 12 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

مارس 2020 جحت رقم 170ا73.

206I

FIDUCIA-MID

SALAH ET LES AMIS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق اال ل طريق مكناس 
م2مالل م2دلت ، 350ا5، م2دلت 

م2دلت
SALAH ET LES AMIS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 

جالس2نت ار مل2ل  - 350ا5 م2دلت 
املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.2109
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 مارس   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اعك2ر  صا ح  )ة)  الس2د  جف2يت 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   500
)ة)   الس2د  لفائدة   حصة   1.000
ادريس زر ف بتاريخ 06 مارس 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ن22   22 بتاريخ  االبتدائ2ة بم2دلت  

2020 جحت رقم 89.

207I

CAREPARTNERS

WORLD SANTE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

CAREPARTNERS
10 زنقة الراسين  فال فل2غي 

املعاريف الدار الب2ضاء ، 20390، 
الدار الب2ضاء املغرب

WORLD SANTE «شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: 10 زنقة 

الراسين  فال فل2غي املعاريف - 
20000  الدار الب2ضاء املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التق22د في الستل التجاري: -.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جقرر   2019 و2ل22ز  ا0  في  املؤرخ 
للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 
على  بناء  القان2ن:  مقتض2ات  مع 
ا تمع العام االستثنائي املنعقد و2م 
فقد جقرر   ،2019 و2ل22ز  ا  ا تمعة 
من  للشركة  اإلجتماعي  املقر  جح2يل 
س2بل2م  اقامة  الكبير   عرصة   31
العن2ان  الى  الدارالب2ضاء  املعاريف 
ا تدود 10 زنقة الراسين فال فل2غي 

املعاريف الدارالب2ضاء، 
  جح2ين النظام االسا�سي للشركة 
جم  ا تدود  قد  العن2ان  على  بناء 
اإلوداع القان2ني لهذا األخير باملحكمة 
رقم  جحت  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

ا72371
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 17 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

دجنبر 2019 جحت رقم ا72371.
208I

م2ثقة

CODISPAM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

م2ثقة
217 شارع ابراه2م الر داني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األ ل، رقم 02، طريق ا تدودة، 

الدار الب2ضا ء. 217 شارع ابراه2م 

الر داني، التقاطع،اقامة الفتح 

الطابق األ ل، رقم 02، طريق 

ا تدودة، الدار الب2ضا ء، 20000، 

الدار الب2ضاء املغرب

CODISPAM شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الب2ضاء، 

37 شارع شاغل ل2ف2ل، ب2لف2دور - 

20220 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

6085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   1996 ن2نبر  ا0 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CODISPAM

ججارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا تملة  التمث2ل  ا تملة  شبه 

 االستيراد  التصدور  استغالل 

بالس2ارات  املعدات  وتعلق  ما  كل 

الزراع2ة  قطع الغ2ار  ملحقاتها.

- جصن2ع كل ما وتعلق بالس2ارات.

بأي  املشاركة أ  أخذ املصا ح،   -

في أي شركة أ   شكل من األشكال، 

مؤسسة لها هدف مماثل أ  اي صلة.

االستح2اا،  ا حص2ل،  دراسة،   -

التدريب  إعادة  النقل،  التط2ير، 

جم2ع   من  األشكال  من  شكل  بأي 

النمااج،   ، التجارية  العالمات 

املتعلقة  التصام2م  العمل2ات 

بشكل مباشر أ  غير مباشر بالغرض 

املؤس�سي.

أخذ أ  جمث2ل أ  منح امت2از أ    -

منح أي جرخ2ص أ  براءة اختراع أ  

عالمة ججارية أ  عمل2ة جندرج ضمن 

هدف الشركة.
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أ   مصلحة  على  ا حص2ل   -

مصلحة بأي شكل من األشكال في أي 

م2قع أ  شركة أ  شركة لديها كائن 

مشابه أ  اي صلة.

العمل2ات  جم2ع   ، عام  - بشكل 

أ   اإلعالن2ة  أ   التجارية  أ   املال2ة 

جتعلق  قد  التي  العقارية  أ   املنق2لة 

بشكل مباشر أ  غير مباشر بأي من 

بما في الك  املذك2رة أعاله،  األش2اء 

املشاركة في جم2ع أشكالها، إلى جم2ع 

الشركات  أ   الشركات  أ   العمل2ات 

التي لديها كائن مماثلة أ  اات صلة أ  

من املرجح أن تعزز مصا ح املتتمع.

عن2ان املقر االجتماعي : الب2ضاء، 

 - ب2لف2دور  شارع شاغل ل2ف2ل،   37

20220 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

995.ا    : الس2دة سل2مة بندا  د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

5 حصة    : الس2دة فاجن بندا  د 

بق2مة 100 درهم للحصة .

995.ا   :  الس2دة سل2مة بندا  د 

بق2مة 100 درهم.

بق2مة   5  : الس2دة فاجن بندا  د 

100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة سل2مة بندا  د عن2انه)ا) 

الرقم  القرنفل  زنقة  و2سف  ججزئة 

الب2ضاء  الدار   20220 أنفا  شارع   1

املغرب.

عن2انه)ا)  بندا  د  فاجن  الس2دة 
محج  ا0  رقم   02 مز كة  ججزئة 

ا حبيب �سي ناصر انفا 20220 الدار 

الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة سل2مة بندا  د عن2انه)ا) 

الرقم  القرنفل  زنقة  و2سف  ججزئة 

الب2ضاء  الدار   20220 أنفا  شارع   1

املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 27 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ن2نبر 1996 جحت رقم 928ا13.
209I

FIDUCIA-MID

BTP MIDELT SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق اال ل طريق مكناس 
م2مالل م2دلت ، 350ا5، م2دلت 

م2دلت
BTP MIDELT SARL شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
الفتح االكبر حي جدا ت  - 350ا5 

م2دلت املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.1139

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 وناور   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الب2هالي  )ة)  الس2د  جف2يت 
حصة اجتماع2ة من   333 مصطفى 
الس2د  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
)ة) ا حسين  زعز ع  بتاريخ 17 وناور 

.2020
جف2يت الس2د )ة) مصطفي  م2الي 
حصة اجتماع2ة من   333 عبد هللا 
أصل 1.000 حصة لفائدة  الس2د )ة) 

علي  باحماد  بتاريخ 17 وناور 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
12 مارس  بتاريخ  االبتدائ2ة بم2دلت  

2020 جحت رقم 65.
210I

م2ثقة

CODISPAM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تغ2ير السنة املال2ة

م2ثقة
217 شارع ابراه2م الر داني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األ ل، رقم 02، طريق ا تدودة، 

الدار الب2ضا ء. 217 شارع ابراه2م 
الر داني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األ ل، رقم 02، طريق 

ا تدودة، الدار الب2ضا ء، 20000، 
الدار الب2ضاء املغرب

CODISPAM «شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 37، شارع 
شاغل ل2ف2ل، ب2لف2دور - 20220 

الدار الب2ضاء املغرب.
«تغ2ير السنة املال2ة»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
19ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 دجنبر 1998 جقرر تغ2ير 
السنة املال2ة: إلى فاجح وناور  ينتهي في 

31 دس2مبر.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

وناور 1999 جحت رقم ا15099.

211I

FIDUCIA-MID

STE BTP MIDELT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق اال ل طريق مكناس 
م2مالل م2دلت ، 350ا5، م2دلت 

م2دلت
STE BTP MIDELT شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
الفتح األكبر بحي جدا ت  - 350ا5 

م2دلت املغرب.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.1139

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 03 فبراور 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
 - «12 زنقة الفتح األكبر بحي جدا ت  
350ا5 م2دلت املغرب» إلى «كلم 01 
م2دلت   350ا5   - الراش2دوة  طريق 

املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

12 مارس  بتاريخ  االبتدائ2ة بم2دلت  

2020 جحت رقم 65.

212I

كافج2د

 AUX PETITS GATEAUX BY

MERIEM

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

إنشاء فرع جابع للشركة

كافج2د

86 زنقة 165 مجم2عة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار الب2ضاء 

املغرب

 AUX PETITS GATEAUX BY

MERIEM شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

ا حدا ية زنقة رقم 12 ف2ال رقم 

29-31 عين الشق - 20153 الدار 

الب2ضاء املغرب.

إنشاء فرع جابع للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

7ا19اا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 16 مارس 2020 جقرر إنشاء 

التسم2ة  جحت  للشركة   جابع  فرع  

 SELYANE BY AUX PETITS

زنقة  بالعن2ان  الكائن     GATEAUX

اسحاق  اب2  زنقة  فارس  30  ابن 

الدار  ا2010   - املعاريف  ال2جاج 

طرف  من  املسير  املغرب    الب2ضاء 

الس2د)ة) حالل  عبد ا خالق.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 15 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 735810.

213I



7939 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

FIDUCIA-MID

 ANSWEAR ALUMINIUM
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق اال ل طريق مكناس 
م2مالل م2دلت ، 350ا5، م2دلت 

م2دلت
 ANSWEAR ALUMINIUM SARL
AU   شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع عمر 
بن ا خطاب جنج2جمت  - 350ا5 

م2دلت املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
2389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   13
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ANSWEAR ALUMINIUM SARL

.  AU
نجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االملن22م.
عن2ان املقر االجتماعي : شارع عمر 
350ا5   - جنج2جمت   ا خطاب  بن 

م2دلت املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د مسا ي محسن 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د مسا ي محسن عن2انه)ا) 
350ا5   حي السكنة   التعمير ب2م2ة 

م2دلت املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د مسا ي محسن عن2انه)ا) 
350ا5   حي السكنة   التعمير ب2م2ة 

م2دلت املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   16 بتاريخ  االبتدائ2ة بم2دلت  

2020 جحت رقم 81.
Iا21

م2ثقة

CODISPAM
إعالن متعدد القرارات

م2ثقة
217 شارع ابراه2م الر داني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األ ل، رقم 02، طريق ا تدودة، 
الدار الب2ضا ء. 217 شارع ابراه2م 
الر داني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األ ل، رقم 02، طريق 

ا تدودة، الدار الب2ضا ء، 20000، 
الدار الب2ضاء املغرب

CODISPAM «شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 37 شارع 
شاغل ل2ف2ل، ب2لف2دور - 20220 

الدار الب2ضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.11222

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
اجخاا  جم   2001 ماي  ا2  في  املؤرخ 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
س2دي  الس2د  أسهم  كافة   جف2يت 
محمد بدري، الس2دة فاجن بندا  د   
الس2دة لبنى بندا  د  لفائدة الس2دة 
النظام  بنسع2د  م2اءمة  عائشة 
مسؤ ل2ة  اات  للشركة  األسا�سي 
القان2ن  مع  ك2ديسبام  محد دة 
الس2دة  إدارة  استمرارية   ،96/05
محد دة  غير  لفترة  دا د  بن  سل2مة 
سع2د  بن  عائشة  الس2دة   تع2ين 

مدورة ملدة غير محد دة.

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 
النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
النظام  في   7  ،6 امل2اد  تعدول  جم 

األسا�سي للشركة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 09 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

أكت2بر 2001 جحت رقم 205359.
215I

Idels

ARTI MARBRE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

Idels
 Casablanca OULFA، 20000،

CASABLANCA maroc
ARTI MARBRE شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الزرقاء 117 زنقة ابن منير الطابق 
1 رقم 2 معاريف الدارالب2ضاءء - 

20000 الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
029ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ARTI  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.MARBRE
اعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الرخام.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الطابق  منير  ابن  زنقة   117 الزرقاء 
 - الدارالب2ضاء  معاريف   2 رقم   1

20000 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  اعراب  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  محمد  اعراب  الس2د 
زنقة ا3 رقم 38 االلفة الدار الب2ضاء 

20230  الدارالب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  محمد  اعراب  الس2د 
زنقة ا3 رقم 38 االلفة الدار الب2ضاء 

20230  الدارالب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737967.

216I

كافج2د

RAZO FARMS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

كافج2د

86 زنقة 165 مجم2عة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار الب2ضاء 

املغرب

RAZO FARMS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي ب2رك2ن - 

20053 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62197ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 RAZO : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.FARMS
تس2يق   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الزراع2ة  االستيراد  املنتجات 

 التصدور.
زنقة   10  : عن2ان املقر االجتماعي 
 - الطابق السفلي ب2رك2ن  الشراردة 

20053 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 510   : الس2د محمد ابن الت2مي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
90ا حصة    : الس2د حنان غازي 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الت2مي  ابن  محمد  الس2د 
عن2انه)ا) عمل2ة حي السالم عمارة 3 
طابق 2 شقة 6 م س 1 األلفة 20202 

الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الت2مي  ابن  محمد  الس2د 
عن2انه)ا) عمل2ة حي السالم عمارة 3 
طابق 2 شقة 6 م س 1 األلفة 20202 

الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736293.
217I

R H AUDIT COMPTA

BILANJI CAFETERIA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

R H AUDIT COMPTA
 HAY BENKIRANE RUE 99 N°
 16 TANGER HAY BENKIRANE

 RUE 99 N° 16 TANGER، 90000،
TANGER MAROC

BILANJI CAFETERIA شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي مركب 

ع2دة ف2الج زنقة الف2اس22ن رقم ا 
كلم 6 محل رقم 18 عمارة ا بل2ك 1 
TANGER 90000 TANGER املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105517

 01 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 مارس 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BILANJI CAFETERIA
مقهى     : بإوجاز  الشركة  غرض 

مطعم )كاف2تيروا).
مركب   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ا  ع2دة ف2الج زنقة الف2اس22ن رقم 
كلم 6 محل رقم 18 عمارة ا بل2ك 1 
TANGER 90000 TANGER املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ا خالنجي  بالل  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  ا خالنجي  بالل  الس2د 
  70 رقم  نزهان  ججزئة  مسنانة  حي 

90000 طنجة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  ا خالنجي  بالل  الس2د 
  70 رقم  نزهان  ججزئة  مسنانة  حي 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22  ا2  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 231899.
218I

 AYFARA HOLDINGS LIMITED SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

 AYFARA HOLDINGS
 LIMITED SARL D’ASSOCIE

UNIQUE
إعالن متعدد القرارات

 AYFARA HOLDINGS LIMITED
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

املنطقة ا حرة للتصدور ب2خالف، 
ا تزء 3، القطعة 3 ب ، 90000، 

طنجة املغرب
 AYFARA HOLDINGS LIMITED
  SARL D’ASSOCIE UNIQUE
«شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

اات الشريك ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: املنطقة 
ا حرة للتصدور ب2خالف، ا تزء 
3، القطعة 3 ب - 90000 طنجة 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.17391

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2019 ن2نبر   26 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
للشركة  االجتماعي  النشاط  تغ2ير 
املباني  ج2فير  إلى  ا حالي  نشاطها  من 
للشركات املرخصة في املنطقة ا حرة 

للتصدور بطنجة
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
ججدود ثقة تس2ير الشركة في املسير 
ال2ح2د الس2د عبد الكريم الصغير، 
 الك ملدة غير محد دة. جلزم الشركة 
املسير  بت2ق2ع  معامالتها  جم2ع  في 

ال2ح2د الس2د عبد الكريم الصغير.
على  ونص  الذي   :3 رقم  قرار 
ماولي: استبدال  ث2قة ه2ية الشريك 
الكريم  عبد  الس2د  ال2ح2د   املسير 
ال2طن2ة)  التعريف  )بطاقة  الصغير 
جأسيس  خالل  بها  اإلدالء  جم  التي 
اله2لندي،  سفره  بج2از  شركته 
على  جه  معل2ماجه  تعدول   بالتالي 
عبد   : اإلسم  النسب   : ا خص2ص 
الكريم الصغير -  ث2قة ه2يته : ج2از 
السفر اله2لندي، العن2ان الشخ�سي: 

ه2لندا.

قرار رقم ا: الذي ونص على ماولي: 
ججدود الثقة في املف2ض إليها الس2دة 
الصغير  الك  فقا  ال2زاني  نسرين 
محضر  في  لها  املمن2حة  للسلطات 

تع22نها املؤرخ في 2009/07/29.
على  ونص  الذي   :5 رقم  قرار 
ماولي: جح2ين  إعادة ص2اغة القان2ن 
مجم2ع  ليشمل  للشركة  األسا�سي 

التغ2يرات ا تدودة.
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 0: الذي ونص على ماولي: 

إعادة ص2اغته بالكامل
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 232010.
219I

م2ثقة

CODISPAM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

م2ثقة
217 شارع ابراه2م الر داني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األ ل، رقم 02، طريق ا تدودة، 
الدار الب2ضا ء. 217 شارع ابراه2م 
الر داني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األ ل، رقم 02، طريق 

ا تدودة، الدار الب2ضا ء، 20000، 
الدار الب2ضاء املغرب

CODISPAM شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 37 شارع 
شاغل ل2ف2ل، ب2لف2دور - 20220 

الدار الب2ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.7670

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2003 و2ل22ز   21 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   500.000» قدره 
«1.000.000 درهم» إلى «1.500.000 
الق2مة  رفع    : طريق  عن  درهم» 

اإلسم2ة لألسهم امل2ج2دة.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 13 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

غشت 2003 جحت رقم ا220ا2.
220I

AMJ MANAGEMENT

MOBILE PARTS COMPANY
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة وامنة   2 الطابق 

اال ل رقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

 MOBILE PARTS COMPANY
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
خالد ابن  ل2د  الطابق 3 رقم 6 - 

90000 طنجة املغرب .
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.85819

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 03 مارس 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
الطابق  ال2ل2د   زنقة خالد بن   12»
 » طنجة املغرب   90000  -  6 رقم   3
 28 1ا1 رقم  1   الحي  إلى «حي االمل 

90000 طنجة  املغرب «.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232073.
221I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE LES 2 PALMIERS PRIVE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE LES 2 PALMIERS PRIVE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

النخ2ل ججزئة رقم 1127 زنقة رقم 
58 - 0000ا مراكش املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.57295
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 أبريل   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ال2احد  عبد  )ة)  الس2د  جف2يت 
اجتماع2ة  حصة   3.000 بنعبد هللا 
لفائدة   حصة  000.ا  أصل  من 
الس2د )ة) مريم  بنعبد هللا بتاريخ 29 

أبريل 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113660.
222I

م2ثقة

CODISPAM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

م2ثقة
217 شارع ابراه2م الر داني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األ ل، رقم 02، طريق ا تدودة، 
الدار الب2ضا ء. 217 شارع ابراه2م 
الر داني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األ ل، رقم 02، طريق 

ا تدودة، الدار الب2ضا ء، 20000، 
الدار الب2ضاء املغرب

CODISPAM شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 37 شارع 
شاغل ل2ف2ل، ب2لف2دور - 20220 

الدار الب2ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.1039

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2009 دجنبر   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   1.000.000»
«1.500.000 درهم» إلى «2.500.000 
درهم» عن طريق :  إدماج احت2اطي أ  
أرباح أ  عال ات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 18 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

وناور 2010 جحت رقم 6611ا3.

223I

FISCALEX MAROC

 MOROCCAN GROUP OF
FARMERS M.G.F

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 MOROCCAN GROUP OF

FARMERS M.G.F شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 208 الحي 

الصناعي س2دي غانم طريق اسفي 

مراكش مكتب رقم ت ك 12 مراكش 

0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

53اا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MOROCCAN GROUP OF

.FARMERS M.G.F

غرض الشركة بإوجاز : االستغالل 

الزراعي.

عن2ان املقر االجتماعي : 208 الحي 

اسفي  غانم طريق  الصناعي س2دي 

مراكش مكتب رقم ت ك 12 مراكش 

0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الس2د عز الدون شريفي 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : العمراني  محمد  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

شريفي  الدون   عز  الس2د 
 72 رقم   1 النخ2ل  برج  عن2انه)ا) 
0000ا  مراكش  ا تن2بي  النخ2ل 

مراكش املغرب.
الس2د محمد العمراني عن2انه)ا) 
النقل ا حضري عمارة  س م ججزئة 
مراكش  0000ا  مراكش   3 رقم   93

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عز الدون شريفي عن2انه)ا) 
النخ2ل   72 رقم   1 النخ2ل  برج 
مراكش  0000ا  مراكش  ا تن2بي 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113760.

Iا22

zagora consulting sarl

TABOLKHIRTE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محمد ا خامس ، 

7900ا، زاك2رة املغرب
TABOLKHIRTE شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 
اكن22ن مالل اوت  الل - 7900ا 

زاك2رة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3207
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   10
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TABOLKHIRTE
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
7900ا   - اوت  الل  مالل  اكن22ن 

زاك2رة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سع2د  ا ساي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  سع2د  ا ساي  الس2د 
7900ا  د ار اكن22ن مالل اوت  الل 

زاك2رة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  سع2د  ا ساي  الس2د 
7900ا  د ار اكن22ن مالل اوت  الل 

زاك2رة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  االبتدائ2ة بزاك2رة  

2020 جحت رقم 171.
225I

la sincérité إنتمائ2ة 

PHYTO D’OR VERT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

la sincérité إنتمائ2ة
زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع محمد ا خامس فاس ، 

30000، فاس املغرب
PHYTO D’OR VERT  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 9ا باب 

ا حمراء باب فت2ح فاس - 30090  

فاس املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

83ا62

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   03

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PHYTO D’OR VERT

غرض الشركة بإوجاز :  ب2ع  ج2زيع 

املنتجات الزراع2ة  امل2اد الك2م2ائ2ة 

بالتقس2ط

 بشكل عام ، الق2ام بتنف2ذ جم2ع 

بشكل  جتعلق  قد  التي  العمل2ات 

مباشر أ  غير مباشر بأي من األش2اء 

املذك2رة أعاله أ  مشابه أ  اي صلة.

باب  9ا   : عن2ان املقر االجتماعي 

  30090  - فاس  فت2ح  باب  ا حمراء 

فاس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الس2دة علمي مصم2دي سعاد 

500 حصة بق2مة 100 درهم للحصة

 100   : الس2دة سع2دي ص2ف2ا 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 200   : أنيس  سع2دي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 100   : كنزة  سع2دي  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 100   : الس2دة سع2دي واسم2نة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

سعاد  مصم2دي  علمي  الس2دة 
زنقة عبدالرحمان   1 رقم  عن2انه)ا) 
فاس    30000 ب2رمانة   بالقر�سي 

املغرب.
الس2دة سع2دي ص2ف2ا عن2انه)ا) 
بالقر�سي  عبدالرحمان  زنقة   1 رقم 

ب2رمانة  30000  فاس املغرب.
عن2انه)ا)  أنيس  سع2دي  الس2د 
7 عين عمير   9ا ججزئة ث2رية الشقة 

30000  فاس املغرب.
عن2انه)ا)  كنزة  سع2دي  الس2دة 
بالقر�سي  عبدالرحمان  زنقة   1 رقم 

ب2رمانة  30000  فاس   
املغرب.

واسم2نة  سع2دي  الس2دة 
زنقة عبدالرحمان   1 رقم  عن2انه)ا) 
فاس    30000 ب2رمانة   بالقر�سي 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  أنيس  سع2دي  الس2د 
7 عين عمير   9ا ججزئة ث2رية الشقة 

30000   فاس املغرب
الس2د سع2دي حسن  عن2انه)ا) 
بالقر�سي  عبدالرحمان  زنقة   1 رقم 

ب2رمانة  30000  فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1096.

226I

م2ثقة

CODISPAM
إعالن متعدد القرارات

م2ثقة
217 شارع ابراه2م الر داني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األ ل، رقم 02، طريق ا تدودة، 
الدار الب2ضا ء. 217 شارع ابراه2م 
الر داني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األ ل، رقم 02، طريق 

ا تدودة، الدار الب2ضا ء، 20000، 
الدار الب2ضاء املغرب

CODISPAM «شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 37 شارع 
شاغل ل2ف2ل، ب2لف2دور - 20220 

الدار الب2ضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.20823

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا  ا201  29 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
تع2ين الس2د إدريس بندا  د  كمسير 
بندا  د  سل2مة  الس2دة  جانب  إلى 

ملدة غير محد دة
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
النظام  من  االدارة  فصل  تعدول 

االسا�سي
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 16 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 
أكت2بر ا201 جحت رقم 7ا005595.
227I

كافج2د

IBORTEC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

كافج2د
86 زنقة 165 مجم2عة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب2ضاء 

املغرب
IBORTEC شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي ب2رك2ن - 

20053 الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62195ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   05
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
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اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IBORTEC
غرض الشركة بإوجاز : االستشارة 

املعل2ماج2ة.
زنقة   10  : عن2ان املقر االجتماعي 
 - الطابق السفلي ب2رك2ن  الشراردة 

20053 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د واسين اسعدي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د واسين اسعدي عن2انه)ا) 
 20 شقة   5 زنقة الطا س طابق   13

20200 الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د واسين اسعدي عن2انه)ا) 
 20 شقة   5 زنقة الطا س طابق   13

20200 الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736292.
228I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

MOROCCO WEAR TRENDS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األ ل رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
 MOROCCO WEAR TRENDS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناع2ة، طريق جط2ان، ممر رقم 
2، قطعة رقم 72 مكرر، الطابق 

اال ل - 90000 طنجة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOROCCO WEAR TRENDS
صناعة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االلبسة ا تاهزة.
املنطقة   : عن2ان املقر االجتماعي 
ممر رقم  طريق جط2ان،  الصناع2ة، 
الطابق  مكرر،   72 رقم  قطعة   ،2

اال ل - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
اعذواطي  املالك  عبد  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
اعذواطي  املالك  عبد  الس2د 
املكس2ك،  شارع  اا،  عن2انه)ا) 
طنجة   90000  3 رقم   ،3 الطابق 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
أعذواطي  املالك  عبد  الس2د 
املكس2ك،  شارع  اا،  عن2انه)ا) 
طنجة   90000  3 رقم   ،3 الطابق 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232117.

229I

COMMERCE PLUS

COMMERCE PLUS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

خفض رأسمال الشركة

COMMERCE PLUS
 BD ABDELMOUMEN ، 119

22000، CASABLANCA MAROC
COMMERCE PLUS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 119 

 BD ABDELMOUMEN - 22000
.CASABLANCA MAROC

خفض رأسمال الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري -.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2019 دجنبر   31 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
من  أي  درهم»   900.000» قدره 
 100.000» إلى  درهم»   1.000.000»
عدد   جخف2ض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 26 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم ا73736.
230I

مكتب االستاد عادل الن2ري م2ثق

 HOTEL MANAGEMENT H
AND W

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

مكتب االستاد عادل الن2ري م2ثق
119 شارع عبد امل2من الطابق 

السابع شقة 52-53  الدارالب2ضاء ، 
2ا200، الدارالب2ضاء املغرب

 HOTEL MANAGEMENT H AND
W شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي طنجة 

ساحة ابراه2م الر داني زنقة ال سينا 
)LA SENA) اقامة ب2ته2فن 2 الطابق 

الثالث الرقم 82 - 90000 طنجة 
املغرب 

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105265

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   13
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 HOTEL : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.MANAGEMENT H AND W
 - فندق   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مطعم - مقهى
ال2جبات السريعة 

ب2ع  شراء  العقاري-  االنعاش 
تس2ير  العقارات ال2ساطة العقارية- 

العقارات ......
طنجة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ساحة ابراه2م الر داني زنقة ال سينا 
)LA SENA) اقامة ب2ته2فن 2 الطابق 
طنجة   90000  -  82 الرقم  الثالث 

املغرب .
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د حمد بن صا ح بن عبد هللا 
اململكة السع2دوة  الصغير عن2انه)ا) 
 11633 الرياض  7ا911  ب  ص 
الرياض  7ا911  امللز شارع االحساء 

السع2دوة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د حمد بن صا ح بن عبد هللا 
اململكة السع2دوة  الصغير عن2انه)ا) 
 11633 الرياض  7ا911  ب  ص 
الرياض  7ا911  امللز شارع االحساء 

السع2دوة 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 231668.
231I
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م2ثقة

CODISPAM
إعالن متعدد القرارات

م2ثقة

217 شارع ابراه2م الر داني، 

التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األ ل، رقم 02، طريق ا تدودة، 

الدار الب2ضا ء. 217 شارع ابراه2م 

الر داني، التقاطع،اقامة الفتح 

الطابق األ ل، رقم 02، طريق 

ا تدودة، الدار الب2ضا ء، 20000، 

الدار الب2ضاء املغرب

CODISPAM «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 37 شارع 

شاغل ل2ف2ل، ب2لف2دور - 20220 

الدار الب2ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

.17508

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2012 مارس   02 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي:  

جقرير معاونة الس2دة عائشة بندا  د 

 6 2011  هبة  و2ل22ز  ا2  بتاريخ 

مريم  الس2دة  جمتلكها  التي  حصص 

بندا  د    فاجن  الس2دة  بندا  د، 

الس2دة لبنى بندا  د لفائدة الس2د 

إدريس بندا  د.بمقت�سى عقد عرفي 

 06 بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  مؤرخ 

غشت 2012 جم جصح2ح خطأ مادي 

وخص نسب الس2دة عائشة بنسع2د

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

النظام  من   7    6 الفص2ل  تعدول 

األسا�سي

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 18 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

شتنبر 2012 جحت رقم 23ا00507.

232I

WORLD ART CONSULTING SARL

par abréviation WACON SARL 

ZAF SOLUTIONS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زا ية شارع أبي جرير الطبري 

 زنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 
املنص2ر، الطابق األ ل، الشقة رقم 

2 ، 90000، طنجة املغرب
ZAF SOLUTIONS  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 

 لي العهد، مركز NREA، الطابق 
األر�سي، املحل رقم 13 - 90000 

طنجة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105673
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   05
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ZAF  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOLUTIONS
جط2ير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

جكن2ل2ج2ا املعل2مات.
إنشاء  جط2ير امل2اقع االلكتر ن2ة، 
التطب2قات  البرامج  االستضافة، 

املتخصصة..
عن2ان املقر االجتماعي : 183 شارع 
الطابق   ،NREA مركز  العهد،   لي 
 90000  -  13 رقم  املحل  األر�سي، 

طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 50   : السع2دي  عدنان  الس2د 

حصة بق2مة 1.000 درهم للحصة .

بشنتي  الزهراء  فاطمة  الس2دة 
درهم   1.000 بق2مة  حصة   25   :

للحصة .
حصة   25   : التاوك  زيد  الس2د 

بق2مة 1.000 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د عدنان السع2دي عن2انه)ا) 

ب2بانة 90000 طنجة املغرب.
بشنتي  الزهراء  فاطمة  الس2دة 
000ا3  املركز  جا نات  عن2انه)ا) 

جا نات  املغرب.
عن2انه)ا)  التاوك   زيد  الس2د 
90000 طنجة  زنقة م2ث2ق الر داني 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عدنان السع2دي عن2انه)ا) 

ب2بانة 90000 طنجة املغرب
بشنتي  الزهراء  فاطمة  الس2دة 
000ا3  املركز  جا نات  عن2انه)ا) 

جا نات  املغرب
الس2د زيد التاوك  عن2انه)ا) زنقة 
طنجة    90000 الر داني   م2ث2ق 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم ا23203.
233I

م2ثقة

CODISPAM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

م2ثقة
217 شارع ابراه2م الر داني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األ ل، رقم 02، طريق ا تدودة، 
الدار الب2ضا ء. 217 شارع ابراه2م 
الر داني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األ ل، رقم 02، طريق 

ا تدودة، الدار الب2ضا ء، 20000، 
الدار الب2ضاء املغرب

CODISPAM شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 37 شارع 

شاغل ل2ف2ل، ب2لف2دور - 20220 
الدار الب2ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
126ا1.

العام  ا تمع  بمقت�سى 
ماي   12 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  جم   2016
درهم»   5.000.000» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   5.000.000» من  أي 
  : طريق  عن  درهم»   10.000.000»
أرباح أ  عال ات  أ   إدماج احت2اطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 16 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2016 جحت رقم 00606811.
Iا23

م2ثقة

CODISPAM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

م2ثقة
217 شارع ابراه2م الر داني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األ ل، رقم 02، طريق ا تدودة، 
الدار الب2ضا ء. 217 شارع ابراه2م 
الر داني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األ ل، رقم 02، طريق 

ا تدودة، الدار الب2ضا ء، 20000، 
الدار الب2ضاء املغرب

CODISPAM شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 37 شارع 
شاغل ل2ف2ل، ب2لف2دور - 20220 

الدار الب2ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.16296

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم  ا201  و2ل22ز   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   2.500.000»
«2.500.000 درهم» إلى «5.000.000 
درهم» عن طريق :  إدماج احت2اطي أ  
أرباح أ  عال ات إصدار في رأس املال.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 
غشت ا201 جحت رقم 00555127.
235I

CAGEC

XCEL ENERGY AB
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
رفع رأسمال الشركة

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AHMED

 108 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

XCEL ENERGY AB شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 
1 عمارة ج بل2ك 6 بان2راما ا 
هل الغالم البرن2�سي - 0ا203 

الدارالب2ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.377021

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم   2020 و2ن22   29 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
درهم»  «90.000,00ا  قدره 
إلى  درهم»   10.000,00» من  أي 
  : طريق  عن  درهم»   500.000,00»

جقدوم حصص نقدوة أ  ع2ن2ة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم اا7381.
236I

CABINET CONIF SARL AU

 CHAABI TRANS AND
BUSNESS

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
 CHAABI TRANS AND BUSNESS

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي بارك بالزا 

1 عمارة ا  شقة رقم 8  - 28810 

املحمدوة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

25563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   25

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAABI TRANS AND BUSNESS

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.

عن2ان املقر االجتماعي : بارك بالزا 

 28810  -   8 عمارة ا  شقة رقم   1

املحمدوة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ندون  الشعبي  الس2دة 

  11 شقة   7 عمارة  فصالة  إقامة 

28810 املحمدوة املغرب.

الس2دة الشعبي نسرين عن2انه)ا) 

  11 شقة   7 عمارة  فصالة  إقامة 

28810 املحمدوة املغرب.

الكريم  عبد  الشعبي  الس2د 

 7 عمارة  فصالة  إقامة  عن2انه)ا) 

شقة 11  28810 املحمدوة املغرب.

الس2دة القرفي خدوجة عن2انه)ا) 

  11 شقة   7 عمارة  فصالة  إقامة 

28810 املحمدوة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ندون  الشعبي  الس2دة 

  11 شقة   7 عمارة  فصالة  إقامة 

28810 املحمدوة املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم ا63.
237I

CABINET CONIF SARL AU

GROUP ARAT PRIVE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
GROUP ARAT PRIVE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

ال2حدي 216 الطابق السفلي - 
28830 املحمدوة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
25561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   05
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUP ARAT PRIVE
جنظ2م   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مسابقات .
التك2ين اريا�سي 

التعل2م ا خص2�سي.
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - السفلي  الطابق   216 ال2حدي 

28830 املحمدوة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د الرسمي عزيز عن2انه)ا) 11 
10050 الرباط  زنقة الرايس كبيبات 

املغرب.

الس2دة ث2رية عم2ري عن2انه)ا) 
  1 الشقة   256 عمارة  ال2فاء  حي 

28810 املحمدوة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)   عزيز  الرسمي  الس2د 
10050 الرباط  زنقة الرايس كبيبات 

املغرب
عن2انه)ا)  عم2ري  ث2رية  الس2د 
  1 الشقة   256 عمارة  ال2فاء  حي 

28810 املحمدوة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 633.

238I

AUDINEX SARLAU

GHAOUI HASSAN
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

AUDINEX SARLAU
7 زنقة ج2رج ساند٬ اقامة ريحان 2، 
الطابق 5، مكتب ا1، فال فل2ري، 

الدار الب2ضاء ، 20390، الدار 
الب2ضاء املغرب

GHAOUI HASSAN  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
صبري ب2جمعة ، الد ر األ ل ، شقة 
رقم 6 - الدار الب2ضاء - 20100 الدار 

الب2ضاء اململكة املغرب2ة
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63555ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GHAOUI HASSAN
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
12 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
صبري ب2جمعة ، الد ر األ ل ، شقة 
رقم 6 - الدار الب2ضاء - 20100 الدار 

الب2ضاء اململكة املغرب2ة.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 117.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.170   : حسن  غا ي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د غا ي حسن : 1170 بق2مة 

100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  حسن  غا ي  الس2د 
 ،  25 رقم   1 شارع   ، ا حمد  ل2ط 
كارجي2ه برن2�سي 23630 الدار الب2ضاء 

اململكة املغرب2ة.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  حسن  غا ي  الس2د 
 ،  25 رقم   1 شارع   ، ا حمد  ل2ط 
كارجي2ه برن2�سي 23630 الدار الب2ضاء 

اململكة املغرب2ة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 29 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737588.
239I

م2ثقة

CODISPAM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

إنشاء فرع جابع للشركة

م2ثقة
217 شارع ابراه2م الر داني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األ ل، رقم 02، طريق ا تدودة، 
الدار الب2ضا ء. 217 شارع ابراه2م 
الر داني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األ ل، رقم 02، طريق 

ا تدودة، الدار الب2ضا ء، 20000، 

الدار الب2ضاء املغرب
CODISPAM شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 37 شارع 
شاغل ل2ف2ل ب2لف2دور - 20200 

الدار البضاء املغرب.
إنشاء فرع جابع للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.5790

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر  ا201  و2ل22ز   15 في  املؤرخ 
جحت  للشركة   جابع  فرع   إنشاء 
الكائن     CODISPAM التسم2ة 
 - ب2شع2ب  فراد  شارع   6 بالعن2ان 
20220 الدار الب2ضاء املغرب   املسير 
من طرف الس2د)ة) بندا  د  سل2مة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 18 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

مارس 2015 جحت رقم 7ا005710.
0Iا2

م2ثقة

INVESTMENT BETTING
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

م2ثقة
6 شارع النخ2ل اقامة رياض سندس 
2 الطابق 2 الشقة 12 حي الرياض 
-الرباط ، 100500، الرباط املغرب
Investment Betting شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 Rue عن2ان مقرها اإلجتماعي ا 
 NOPALEA Lot 4 Secteur 17

 Bloc I Hay Ryad Rabat - 15000
الرباط املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3519ا1

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   13
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Investment Betting
 La  : بإوجاز  الشركة  غرض 
 détention, l’exploitation, la
 gestion, le conseil, l’assistance,
 les services et le contrôle propre

..à une holding active
 Rue ا   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 NOPALEA Lot 4 Secteur 17 Bloc
I Hay Ryad Rabat - 15000 الرباط 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  الزعري  خالد  الس2د 
زنقة بدر شاكر الس2اب اقامة م2نطي 
20 شارع عالل بن عبدهللا  كارل2 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  خالد  الزعري  الس2د 
زنقة بدر شاكر الس2اب اقامة م2نطي 
20 شارع عالل بن عبدهللا  كارل2 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 جحت رقم 88135.
1Iا2

دو2ان ا خدمات

 STE TRAVAUX DIVERS
VICTOIRE SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

دو2ان ا خدمات
شارع محمد ا خامس رقم ا9 س2دي 

قاسم ، 16000، س2دي قاسم 
املغرب

 STE TRAVAUX DIVERS

VICTOIRE SARL AU شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ا خنيشات 

ا تن2ب2ة ق2ادة ا خنيشات س2دي 

قاسم - 16000 س2دي قاسم 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

28039

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2018 دجنبر  ا2 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TRAVAUX DIVERS VICTOIRE

.SARL AU

: مقا ل في  غرض الشركة بإوجاز 

االشغال املختلفة  البناء.

عن2ان املقر االجتماعي : ا خنيشات 

س2دي  ا خنيشات  ق2ادة  ا تن2ب2ة 

قاسم - 16000 س2دي قاسم املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د عماد ب2غريب2ل 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عماد ب2غريب2ل عن2انه)ا) 

ق2ادة  ا تن2ب2ة  ا خنيشات 

 16000 قاسم  س2دي  ا خنيشات 

س2دي قاسم املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
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الس2د عماد ب2غريب2ل عن2انه)ا) 
ق2ادة  ا تن2ب2ة  ا خنيشات 
 16000 قاسم  س2دي  ا خنيشات 

س2دي قاسم املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 07 بتاريخ  االبتدائ2ة بس2دي قاسم  

وناور 2019 جحت رقم 16.
2Iا2

GRAND GAM TRAVAUX

 STE MEDMOSS TRAVAUX
SARL/AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

GRAND GAM TRAVAUX
 RUE SIDI OULD AHMED SALEH
 NR 18 ESSEMARA ESSEMARA،
72000، ESSEMARA MARROC
 STE MEDMOSS TRAVAUX

SARL/AU شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي الع2دة 
ججزئة االمل رقم 562 السمارة - 

72000 السمارة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
1951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   08
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
MEDMOSS TRAVAUX SARL/

.AU
البناء     : بإوجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة.
عن2ان املقر االجتماعي : حي الع2دة 
 - السمارة   562 رقم  االمل  ججزئة 

72000 السمارة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مسامح  محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  مسامح  محمد  الس2د 

حي محمد بن عبدهللا زنقة طانطان 
السمارة   72000 السمارة   05 رقم 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  مسامح  محمد  الس2د 

محمد بن عبدهللا زنقة طانطان رقم 

05 السمارة 72000 السمارة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالسمارة  بتاريخ 03 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 79/2020.

3Iا2

BCNG

STE: POWERSKILLS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: POWERSKILLS  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 265،شارع 

الزرقط2ني الطابق 9 رقم92 الدار 

الب2ضاء - 20050 الدار الب2ضاء 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63797ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   02

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE:  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. POWERSKILLS

غرض الشركة بإوجاز : اإلستشارة 

  التس2ير.

 : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 9 الطابق  الزرقط2ني  265،شارع 

رقم92 الدار الب2ضاء - 20050 الدار 

الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  : نجاتي  عصام  الس2د 

 100 بق2مة  حصة   100.000,00

درهم للحصة .

 1.000  : نجاتي  عصام  الس2د   

بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  نجاتي  عصام  الس2د 

 1 الطابق  الل2بابة  ججزئة  0ا  رقم 

شارع محمد السادس مكناس املغرب 

20050  مكناس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  نجاتي  عصام  الس2د 

 1 الطابق  الل2بابة  ججزئة  0ا  رقم 

مكناس  السادس   محمد  شارع 

املغرب  20050 مكناس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 01 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737800.

Iاا2

AUDINEX SARLAU

CLINIQUE ADAM BAHIA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

AUDINEX SARLAU

7 زنقة ج2رج ساند٬ اقامة ريحان 2، 

الطابق 5، مكتب ا1، فال فل2ري، 

الدار الب2ضاء ، 20390، الدار 

الب2ضاء املغرب

CLINIQUE ADAM BAHIA شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ر زا 1 ، 

جقاطع شارع ل2د   زنقة ش2ن ل2از ـ 

حي الر م2طاجـ  الدار الب2ضاء - 

20100 الدار الب2ضاء املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري -.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 05 و2ن22 2020 جم  جح2يل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

زنقة  ل2د    شارع  جقاطع   ،  1 «ر زا 

الدار  ـ  م2طاج  الر  حي  ل2از ـ  ش2ن 

الب2ضاء  الدار   20100  - الب2ضاء 

6 ، حي  إلى «ب2ل2فارد محمد  املغرب» 

، عين   8 ، مخطط بابل رقم  ال2سرة 

الشق - الدار الب2ضاء - 20360 الدار 

الب2ضاء  املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 8ا7381.

5Iا2

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

PALMIER IMMO 7
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل الشكل القان2ني للشركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU

رقم 1 بناوة 7ا.6ا ججزئة املركز, 

شارع محمد ا خامس  رزازات ، 

5000ا،  رزازات املغرب

PALMIER IMMO 7 شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة



عدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020)الجريدة الرسمية 8ا79  

 N°20 عن2ان مقرها االجتماعي  

 BIS AVENUE MOHAMED VI -

. 45000 OUARZAZATE

جح2يل الشكل القان2ني للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.9105

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم جح2يل   2020 وناور   10 املؤرخ في 

الشكل القان2ني للشركة من «شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة» إلى «شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة ب2رزازات  بتاريخ 18 و2ن22 

2020 جحت رقم 0ا3.

6Iا2

ROOM MANAGEMENT

 PÂTISSERIE BOULANGERIE

FLEUR DE PAINS N&H
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ROOM MANAGEMENT

 IMM 149 AV LALLA YACOUT

 N° 110 ، 20090، CASABLANCA

MAROC

 Pâtisserie boulangerie Fleur de

pains N&H  شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

 ILOT األر�سي مدونة الرحمة

-3عمارة A-M42  الدار الب2ضاء  

20202 الدار الب2ضاء  املغرب 

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

5ا1ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 Pâtisserie boulangerie Fleur de

. pains N&H

مخبزة     : غرض الشركة بإوجاز 

حل2يات جقل2دوة   عصرية   مم2ن 

ما  جم2ع  عامة  بصفة  ا حفالت   

ما  كل  الشركة    بم2ض2ع  وتعلق 

في  جنم2تها  جط2يرها  في  يساهم 

مجاالتها املختلفة التجارية   املال2ة   

الصناع2ة ٠.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

األر�سي مدونة الرحمة -ILOT 3عمارة 

A-M42  الدار الب2ضاء  20202 الدار 

الب2ضاء  املغرب .

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د نب2ل زياني أندل�سي  :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

أندل�سي   زياني  نب2ل  الس2د 

عن2انه)ا) إقامة رياض األلفة مج  27 

129  20202 الدار  11 شقة  مدخل 

الب2ضاء  املغرب .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

أندل�سي   زياني  نب2ل  الس2د 

عن2انه)ا) إقامة رياض األلفة مج  27 

129  20202 الدار  11 شقة  مدخل 

الب2ضاء  املغرب 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737998.

7Iا2

STE FIDU-LIDOU SARL

STE CONAPRO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
STE CONAPRO شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 135 
 FES  س1 ججزئة العنبرة ز اغة

FES 30000 املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   06
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONAPRO
ب2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
األشغال  بالتقس2ط،  العقاقير 

املختلفة  التجارة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 FES 135 س1 ججزئة العنبرة ز اغة  

FES 30000 املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : العابدي  أحمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  العابدي  أحمد  الس2د 
301 بل2ك ب حي ال2فاق ز اغة   رقم 

FES 30000 املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  العابدي  أحمد  الس2د 
301 بل2ك ب حي ال2فاق ز اغة   رقم 

FES 30000 املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1105/2020.

8Iا2

STE REVCOMPTA

 ALKIMA LILKHADAMAT
TANDIM WA LOGISTIQUE

إعالن متعدد القرارات

STE REVCOMPTA

عمارة رقم 08 الطابق اال ل الشقة 

ا0 شارع اكرا املدونة ا تدودة 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

 ALKIMA LILKHADAMAT

 TANDIM WA LOGISTIQUE

«شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة»

 SIDI :عن2ان مقرها االجتماعي 

 ALI ET CAIDAT MGHASSIYINE

 ZERHOUNE 1ER ETAGE N°42

.MEKNES - - MEKNES MAROC

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

2207ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 فبراور  ا2  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 

ا حصص  ب2ع  املصادقة على  ماولي: 

االجتماع2ة من طرف الس2د و2نس 
العنان الى الس2د منص2ر م2سا ي

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

ا حمد �سي  محمد  الس2د  تع2ين 

الس2د  بدل  للشركة  جدودا  مسيرا 

و2نس العنان

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

اضافة نشاط جدود للشركة.
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 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 
النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
اضافة نشاط جدود للشركة « ج2ج2ه 
  دعم الطالب في مسارهم املدر�سي   

ا تامعي»
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي:  
الرزاق  عبد  للس2د  حصة   200
200 حصة للس2د منص2ر  م2سا ي 
م2سا ي   200 حصة للس2د محمد 

ا حمد �سي
بند رقم 16: الذي ونص على ماولي: 
ا حمد �سي  محمد  الس2د  تع2ين  
اعطائه صالح2ة  مع  للشركة  مسيرا 

االمضاء
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   11 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1279.

9Iا2

إئتمان2ة BKM لإلرشادات

شركة أوموجان لالشغال
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

إئتمان2ة BKM لإلرشادات
رقم 10 ججزئة املركز  رزازات ، 

5000ا،  رزازات املغرب
شركة أ م2جان لالشغال شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

فطراك2م   - 5000ا  رزازات املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
7ا58.

العام  ا تمع  بمقت�سى 
أبريل   02 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  جم   2020
درهم»   5.000.000» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   10.003.000» من  أي 
  : طريق  عن  درهم»   15.003.000»

جقدوم حصص نقدوة أ  ع2ن2ة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
15 أبريل  االبتدائ2ة ب2رزازات  بتاريخ 

2020 جحت رقم 309.

250I

FINCOSA MARRAKECH

 MOGADOR EXPERTS
GROUP

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم ا خطابي اقامة 
رق2ة عمارة 180 بل2ك B الطابق 

اال ل الشقة 7 ، 0000ا، مراكش 
املغرب

 MOGADOR EXPERTS GROUP
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

ابن سينا عمارة ل2 ن2ايي B رقم 31 
الطابق 3 سمالل2ة كليز  - 0000ا 

مراكش املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

65اا10
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   25
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOGADOR EXPERTS GROUP
: التس2ير    غرض الشركة بإوجاز 

جنظ2م االدارة.
الترجيبات القان2ن2ة   ا تبائ2ة.
االستشارة   الت2ج2ه ا تبائي.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 31 رقم   B ابن سينا عمارة ل2 ن2ايي 
0000ا   - كليز   سمالل2ة   3 الطابق 

مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 200   : حسن  ب2لع2ان  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
200 حصة    : الس2د كرباز محمد 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 200   : محمد  ب2سالم  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

  : الط2ب  العزيزي  برادة  الس2د 
200 حصة بق2مة 100 درهم للحصة 
حصة   200   : الس2د امين رض2ان  

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د ب2لع2ان حسن عن2انه)ا) 
جاركة    528 رقم   1 النخ2ل  ججزئة 

0000ا مراكش املغرب.
عن2انه)ا)  محمد  كرباز  الس2د 
رقم  ان2ال  عمارة  املحمدي  الحي 
0000ا  ا حضري   النقل  ججزئة   9

مراكش املغرب.
عن2انه)ا)  محمد  ب2سالم  الس2د 
ججزئة  الفرد س  املحمدي  الحي 
الب2ضاء  طريق   82 رقم  االخت2ار 

0000ا مراكش املغرب.
الط2ب  العزيزي  برادة  الس2د 
عن2انه)ا) شارع يعق2ب املنص2ر ف2ال 

الهام  0000ا مراكش املغرب.
عن2انه)ا)  رض2ان   امين  الس2د 
رياض سعادة ف2ال رقم 186 ضبضش 

2 سعادة  0000ا مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د ب2لع2ان حسن عن2انه)ا) 
جاركة    528 رقم   1 النخ2ل  ججزئة 

0000ا مراكش املغرب
الط2ب  العزيزي  برادة  الس2د 
عن2انه)ا) شارع يعق2ب املنص2ر ف2ال 

الهام  0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113766.
251I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 LAUMAR TRANSPORT ET
LEVAGE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األ ل رقم 1 ، 

90000، طنجة املغرب
 LAUMAR TRANSPORT ET
LEVAGE شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 8، شارع 
فاس، الطابق 1 رقم 1 - 90000 

طنجة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   05
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LAUMAR TRANSPORT ET

.LEVAGE
غرض الشركة بإوجاز :  الترك2بات 
الل2جست2ة  الصناع2ة  ا خدمات 

اات الصلة.
8، شارع   : عن2ان املقر االجتماعي 
 90000  -  1 رقم   1 الطابق  فاس، 

طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : طاند ي  أنجل2  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)   طاند ي  أنجل2  الس2د 
أ.      276 ملارم2را،  ألصاندر   زنقة 

ا2512 بريس2ا اوطال2ا.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  طاند ي  أنجل2  الس2د 
أ.    276 ملارم2را،  ألصاندر   زنقة 

ا2512 بريس2ا اوطال2ا.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232116.
252I

STE FIDU-LIDOU SARL

STE AFRAH MOUFID
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
STE AFRAH MOUFID شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
1  قطعة رقم93 جنان ا خير سهب 

ال2رد - 30000 فاس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRAH MOUFID
مم2ن   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حفالت  التجارة.
عن2ان املقر االجتماعي : متجر رقم 
جنان ا خير سهب  قطعة رقم93    1

ال2رد - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مف2د  محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  مف2د  محمد  الس2د 
16 بالد املكزاري صهريج  ا رقم  زنقة 

كنا ة 30000 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  مف2د  محمد  الس2د 
16 بالد املكزاري صهريج  ا رقم  زنقة 

كنا ة 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1451/2020.
253I

BCNG

STE: IZYBRICOOL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: IZYBRICOOL شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 265،شارع 
الزرقط2ني الطابق 9 رقم92 الدار 
الب2ضاء - 20050 الدار الب2ضاء 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63275ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE:  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IZYBRICOOL
:  كالة  بإوجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
 : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 9 الطابق  الزرقط2ني  265،شارع 
رقم92 الدار الب2ضاء - 20050 الدار 

الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
الس2د  مر ان فاطن :  10.000,00 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د  مر ان فاطن : 100 بق2مة 

100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)   فاطن  مر ان  الس2د  
طاح  زنقة   8 رقم  ججزئة فضل هللا 
ض2عة برط2ن الدار الب2ضاء 20050 

الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)   فاطن  مر ان  الس2د  
طاح  زنقة   8 رقم  ججزئة فضل هللا 
ض2عة برط2ن الدار الب2ضاء 20050 

الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 26 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 02ا737.
Iا25

CABINET BAHMAD

BIBIDOM
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000ا، مراكش املغرب
BIBIDOM شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي إقامة 
مراكش بالزا عمارة د1 شقة 21، 
الطابق الثاني، جليز  - 0000ا 

مراكش املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
. 93665

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2020 ماي   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 BERIGNY شركة   جف2يت 
حصة   INVESTISSEMENT 1.000
حصة   1.000 أصل  من  اجتماع2ة 
س2زان   فاب2ان  )ة)  الس2د  لفائدة  
جيروز ب2كان2فسكي ز جة ل2دون بتاريخ 

19 ماي 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113656.

255I

IZDIHAR CONSEIL

 MADE IN  ميد آه لقصور
LAKSOUR

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL
  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc
 MADE IN  م2د آه لقص2ر

LAKSOUR شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي  
إقامةالشرف الرقم 715 منار 3 
اإلزدهار  - 0100ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

103821
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   12
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
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اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

: م2د آه  اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

.MADE IN LAKSOUR  لقص2ر

استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

 تس2ير معاش س2احي.

  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 3 منار   715 الرقم  إقامةالشرف 

اإلزدهار  - 0100ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : الب2زيدي  هشام  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2دة نج2ة بنشقر ن  حسيب :  

250 حصة بق2مة 100 درهم للحصة

الس2د  بنشقر ن  حسيبم محمد 

درهم   100 بق2مة  حصة   250   :

للحصة .

 250   : ا حسني  فاطمة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د هشام الب2زيدي عن2انه)ا) 

0000ا  شارع محمد ا خامس   ا27 

مراكش املغرب.

الس2دة نج2ة بنشقر ن  حسيب 

عن2انه)ا) ا27 شارع محمد ا خامس  

0000ا مراكش املغرب.

الس2د  بنشقر ن  حسيبم محمد 

املسيرة  إقامة   33 الرقم  عن2انه)ا) 

ا تدودة   20000 املسيرة   شارع 

املغرب.

الس2دة فاطمة ا حسني عن2انه)ا) 

 3 منار   715 الرقم  إقامةالشرف 

اإلزدهار 0100ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د هشام الب2زيدي عن2انه)ا) 

0000ا  شارع محمد ا خامس   ا27 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113251.

256I

ANAMAR FIDUCIAIRE

سو اش تي بي
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

س2 اش تي بي شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 18 

الحي الصناعي - 5800ا جنغير املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : س2 اش 

تي بي.

غرض الشركة بإوجاز : ب2ع اجزاء 

الس2ارات.
 18 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 

الحي الصناعي - 5800ا جنغير املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عبد ا حم2د امحتي :  200 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

امحتي  ا حم2د  عبد  الس2د 

جنغير  5800ا  عن2انه)ا)  اكل2م  

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

امحتي  ا حم2د  عبد  الس2د 

جنغير  5800ا  عن2انه)ا)  اكل2م  

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   01 بتاريخ  االبتدائ2ة بتنغير  

2020 جحت رقم 279.

257I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

PALMIER IMMO 7
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU

رقم 1 بناوة 7ا.6ا ججزئة املركز, 

شارع محمد ا خامس  رزازات ، 

5000ا،  رزازات املغرب

PALMIER IMMO 7 شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 N°20 عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 BIS AVENUE MOHAMED VI -

.45000 OUARZAZATE MAROC

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.9105

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 وناور   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 RIDOUANE )ة)  الس2د  جف2يت 

NOUARI 250 حصة اجتماع2ة من 

)ة)  الس2د  250 حصة لفائدة   أصل 

IMANE LAMAOUI بتاريخ 10 وناور 

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

االبتدائ2ة ب2رزازات  بتاريخ 18 و2ن22 

2020 جحت رقم 0ا3.

258I

الهدى لالستشارة ش م م

GENEBETON

إعالن متعدد القرارات

الهدى لالستشارة ش م م

رقم 71 شقة 9 شارع الزرقط2ني 

املدونة ا تدودة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

GENEBETON «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: د ار  الد 

و2سف  الد الط2ب  - - فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

.56739

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 مارس   03 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

جف2يت جم2ع ا حصص االجتماع2ة 

التي في ح2زة الس2د ابراه2م الن2اوتي 

الس2د رز ق  )لفائدة  حصة   1000(

محمد

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

استقالة الس2د ابراه2م الن2اوتي من 

منصب مسير الشركة  تسم2ة الس2د 

رز ق محمد في هذا املنصب.

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

الس2د رز ق محمد: 1000 حصة.

على  ونص  الذي   :16 رقم  بند 

مسيرا  محمد  رز ق  الس2د  ماولي: 

للشركة ملدة غير محد دة

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 913/2020.

259I
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مكتب املحاسبة

اناس كوط ا كوط
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عمارة أجع2ن  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب

اناس ك2ط ا ك2ط  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي تعا ن2ة 

الداخلة د ار امل2ارعة الرمل جماعة 

  ق2ادة الع2امرة العرائش  - 92000 

الع2امرة العرائش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

5205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

اناس   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ك2ط ا ك2ط .

استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

االستيراد     - الزراع2ة  املنتجات 

التصدور.

تعا ن2ة   : املقر االجتماعي  عن2ان 

الداخلة د ار امل2ارعة الرمل جماعة 

  ق2ادة الع2امرة العرائش  - 92000 

الع2امرة العرائش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   100   : الس2د كادي بالل 

بق2مة 500 درهم للحصة .

الس2د كادي  حسن  :  100 حصة 

بق2مة 500 درهم للحصة .

بق2مة   100  : الس2د كادي بالل  

500 درهم.

100 بق2مة   : الس2د كادي  حسن 
500 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د كادي بالل  عن2انه)ا) د ار 
ق2ادة  جماعة    الداخلة  بتعا ن2ة 
 92150 الكبير   القصر  الع2امرة 

الع2امرة املغرب.
عن2انه)ا)  كادي  حسن  الس2د 
د ار بتعا ن2ة الداخلة جماعة   ق2ادة 
 92150 الكبير   القصر  الع2امرة 

الع2امرة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
د ار  الس2د كادي بالل عن2انه)ا) 
ق2ادة  جماعة    الداخلة  بتعا ن2ة 
 92150 الكبير   القصر  الع2امرة 

الع2امرة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالعرائش  بتاريخ 25 و2ن22 

2020 جحت رقم 307.
260I

ا ر  افريك إكسبير

GAINAIR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ا ر  افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، ججزئة 
ص2ف2ا ال2ردة، جاركةـ ـ مراكش ، 

0000ا، مراكش املغرب
GAINAIR شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 256 

 LOT SOFIA LWARDA TARGA
MARRAKECH 40000 مراكش 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
87اا10

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   08
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GAINAIR
جصن2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
معدات  استيراد  جصدور   –  ج2زيع 

 آالت الته2ية  التك22ف .
 256  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 LOT SOFIA LWARDA TARGA
مراكش   MARRAKECH 40000

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مر ان  هشاني  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  مر ان  هشاني  الس2د 
السال ي  الرا�سي  محمد  زنقة  9ا 
0130ا  بلفدور   27 رقم   3 الطابق 

الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  مر ان  هشاني  الس2د 
السال ي  الرا�سي  محمد  زنقة  9ا 
0130ا  بلفدور   27 رقم   3 الطابق 

الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113786.
261I

م2ثقة

CODISPAM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

م2ثقة
217 شارع ابراه2م الر داني، 

التقاطع،اقامة الفتح الطابق األ ل، 
رقم 02، طريق ا تدودة، 

الدار الب2ضاء. ، 20000، الدار 
الب2ضاء املغرب

CODISPAM شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 37 شارع 

شاغل ل2ف2ل، ب2لف2دور - 20220 

الدار الب2ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.6292

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم   1997 دجنبر   01 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«500.000 درهم» أي من «500.000 

عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 

إدماج احت2اطي أ  أرباح أ     : طريق 

عال ات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 01 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

دجنبر 1997 جحت رقم 2250ا1.

262I

مجم2عة ب2نج2ل الد ل2ة آجمان2ة

اندلوس آر
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

مجم2عة ب2نج2ل الد ل2ة آجمان2ة

املركب التجاري برج ال2اق2ت 

شارع اللة واق2ت اقامة س طابق  

الدارب2ضاء ، 20000، الدارالب2ضاء 

املغرب

اندل2س آر  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

س2م2ة عمارة 82 طابق ا مكتب 16 

- 1200 الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

60579ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 أبريل   23

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

اندل2س آر .
جم2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء خاص أ  عم2مي.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
س2م2ة عمارة 82 طابق ا مكتب 16 - 

1200 الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د مصطفى الرملي  عن2انه)ا) 
 1 1 م س هاء  اقامة فل2ريان عمارة 
الشقة 6 شارع ا حسن التاني 28999 

املحمدوة املغرب.
و2سف الرملي عن2انه)ا)  الس2د  
2 شقة  طابق   12 اقامة ب2تي عمارة  
املحمدوة   28999 وخلف  بني   12

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د مصطفى الرملي  عن2انه)ا) 
 1 1 م س هاء  اقامة فل2ريان عمارة 
الشقة 6 شارع ا حسن التاني 28999 

املحمدوة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

أبريل 2020 جحت رقم -.
263I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 OFF ROAD QUAD
TETOUAN

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع فاس رقم 19 كراج 1 جط2ان ، 

93000، جط2ان املغرب
 OFF ROAD QUAD TETOUAN

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 
املالل2ين. - 93000 جط2ان املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

26879
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   13
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 OFF  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROAD QUAD TETOUAN
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.LOCATION DES QUADS
د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

املالل2ين. - 93000 جط2ان املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د محمد السل2ماني عن2انه)ا) 
 1418ESTHER BLONDIN APT
.202  G1T116 QUEBEC CANADA
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د محمد السل2ماني عن2انه)ا) 
 1418ESTHER BLONDIN APT
202  G1T116 QUEBEC CANADA
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  االبتدائ2ة بتط2ان  

2020 جحت رقم 220/20.
Iا26

م2ثقة

CODISPAM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

م2ثقة
217 شارع ابراه2م الر داني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األ ل، رقم 02، طريق ا تدودة، 
الدار الب2ضا ء. 217 شارع ابراه2م 
الر داني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األ ل، رقم 02، طريق 

ا تدودة، الدار الب2ضا ء، 20000، 
الدار الب2ضاء املغرب

CODISPAM شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 37 شارع 
شاغل ل2ف2ل ب2لف2دور - 20220 

الدار الب2ضاء املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.1250

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   1999 فبراور   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جف2يت الس2د )ة)  سل2مة  بندا  د 
 9.995 1 حصة اجتماع2ة من أصل 
س2دي  )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

محمد بدري بتاريخ 11 فبراور 1999.
جف2يت الس2د )ة) سل2مة بندا  د 
 9.995 1 حصة اجتماع2ة من أصل 
عائشة  )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

بنسع2د بتاريخ 11 فبراور 1999.
جف2يت الس2د )ة) سل2مة بندا  د 
 9.995 1 حصة اجتماع2ة من أصل 
حصة لفائدة  الس2د )ة) لبنى بندا  د 

بتاريخ 11 فبراور 1999.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 11 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

فبراور 1999 جحت رقم 152088.
265I

CABINET BAHMAD

HZL INSTITUT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000ا، مراكش املغرب
HZL INSTITUT شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي جاكنة 
الغ2ل، شقة رقم 3، الطابق األ ل  - 

0.000ا مراكش مراكش.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.71987

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 29 وناور 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
الطابق   ،3 «جاكنة الغ2ل، شقة رقم 
مراكش»  مراكش  0.000ا   - األ ل  
إلى «س2دي عباد 2 رقم 51 - 0000ا 

مراكش  مراكش».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم ا11365.
266I

AUDIT ET CONSEIL 2010

BLANCA CENTER CALL
إعالن متعدد القرارات

AUDIT ET CONSEIL 2010
 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،
CASABLANCA MAROC

BLANCA CENTER CALL «شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 12 زنقة 
صبري ب2جمعة الطابق 1 رقم 6 - 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
57381ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 أبريل   15 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
جف2يت الس2د )ة) الطريس ران2ا 500 
 500 أصل  من  اجتماع2ة  حصة 
)ة)  ح2د علي  حصة لفائدة الس2د 

بتاريخ 05 ابريل 2020.
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
الس2د )ة)  ح2د علي بصفته الشريك 
استقالة  وقبل  للشركة  ال2ح2د 
الس2د )ة) الطريس ران2ا  الك ابتداء 

من هذا ال22م.
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
)ة)  ح2د  الس2د  ال2ح2د  الشريك 
علي يعلن بأنه املسير ال2ح2د للشركة 

 الك لفترة غير محددة.
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قرار رقم ا: الذي ونص على ماولي: 
الشريك ال2ح2د الس2د )ة)  ح2د علي 

وقرر جحدوث النظام االسا�سي.
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
تغ2ير الشكل القان2ني للشركة لتصبح 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

بشريك  احد.
بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
 BLANCA CENTER الشركة  اسم 

.CALL SARL AU
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
الشريك ال2ح2د الس2د )ة)  ح2د علي 
في الشركة بمبلغ مائة الف  يساهم 

درهم  ه2 ما يعادل ق2مة حصصه.
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
رأسمال الشركة محدد في مائة الف 
درهم. مقسم أللف سهم بق2مة مئة 
جصرف  جحت  كلهم  لل2احد،  درهم 

الس2د )ة)  ح2د علي.
بند رقم ا1: الذي ونص على ماولي: 
ابتداء من هذا ال22م الشركة ستسير 
)ة)  من طرف املسير ال2ح2د الس2د 
على  ال2ح2د  علي  بت2ق2عه   ح2د 

جم2ع العق2د.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736362.
267I

GHIZLANE DOUBLANE

SELFIENO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 000ا2، ا تدودة املغرب
SELFIENO شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 RUE 67 عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 AZIZ BELLAL 2EME ETAGE,

 N°3 MAARIF - CASABLANCA -
27000 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

119ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   26

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SELFIENO

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.IMPORTATION DE MATÉRIEL

 RUE  67  : عن2ان املقر االجتماعي 

 AZIZ BELLAL 2EME ETAGE,

 N°3 MAARIF - CASABLANCA -

27000 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د املصطفى عب2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د املصطفى عب2د عن2انه)ا) 

اقامة م2ن فل2ري الشقة 17 000ا2 

ا تدودة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د املصطفى عب2د عن2انه)ا) 

اقامة م2ن فل2ري الشقة 17 000ا2 

ا تدودة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 12368.

268I

م2ثقة

CODISPAM
إعالن متعدد القرارات

م2ثقة
217 شارع ابراه2م الر داني، 
التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األ ل، رقم 02، طريق ا تدودة، 
الدار الب2ضا ء. 217 شارع ابراه2م 
الر داني، التقاطع،اقامة الفتح 
الطابق األ ل، رقم 02، طريق 

ا تدودة، الدار الب2ضا ء، 20000، 
الدار الب2ضاء املغرب

CODISPAM «شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 37 شارع 
شاغل ل2ف2ل، ب2لف2دور - 20220 

الدار الب2ضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.595

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
2012 جم اجخاا  01 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
بإضافة  االجتماعي  الهدف  جمدود 
العقاري    ضع  التط2ير  نشاط 

النظام األسا�سي امل2حد 
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

تعدول املادة 3 من النظام األسا�سي.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 10 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

وناور 2013 جحت رقم ا97ا0051.
269I

CABINET BAHMAD

CACTUS ROUGE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جقل2ص هدف الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000ا، مراكش املغرب

CACTUS ROUGE  شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها االجتماعي مقاطعة 
النخ2ل, املكان املسمى النخ2ل, 

الطابق السفلي إقامة ج-رقم2 ج 
«النخ2ل570-», - 0000ا مراكش 

املغرب.
جقل2ص هدف الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
3ا989

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم حذف   2020 وناور  ا2  املؤرخ في 
األنشطة التال2ة من نشاط الشركة 

ا حالي :
شراء  ب2ع  جأجير جم2ع املمتلكات 

 األثاث املنق2لة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113655.
270I

CABINET JOUDY CONSEIL

SCRIPTED REALITY
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

قفل التصف2ة

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny
 3ème étage Bd Emile Zola،

20310، Casablanca Maroc
SCRIPTED REALITY شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي : 7ا  شارع 

لال ال2اق2ت الطابق ا خامس - 
20000 الدارالب2ضاء املغرب.

قفل التصف2ة
رقم التق22د في الستل التجاري : 

959ا0ا.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر   2020 وناور   31 في  املؤرخ 
شركة   SCRIPTED REALITY حل 
مبلغ  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 
درهم  عن2ان   300.000 رأسمالها 
لال  شارع  7ا   اإلجتماعي  مقرها 
 20000  - ال2اق2ت الطابق ا خامس 
املغرب نت2جة ملدا الت  الدارالب2ضاء 
بتاريخ اإلستثنائي  العام  ا تمع 
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اإلصغاء   ،بعد  وناور2020   31  
ٳلى  جقرير املصفي  افق شركاء شركة 
حسابات  على  ريال2تي  سكريبتد 
التصف2ة٬  ٲبرٲ  ا امة املصفي   أعف2 
ه من ج2ك2له؛ قرر ا إدراج ا حسابات 
؛ ثم صرح2ا ٱنتهاء  إجراءات التصف2ة  .

  عين:
الس2د)ة) فهد  عراقي   عن2انه)ا) 
 3 القاسم طابق  أب2  الزهرا ي  زنقة 
  20000 املستشف2ات  حي  ا3  شقة 
)ة)  كمصفي  املغرب  الب2ضاء  الدار 

للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
7ا شارع  2020  في  وناور   31 بتاريخ 
 - ا خامس  الطابق  ال2اق2ت  لال 

20000 الدارالب2ضاء املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 22 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736672.

271I

الهدى لالستشارة ش م م

GLOBAL TAFILALT
إعالن متعدد القرارات

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقط2ني 
املدونة ا تدودة فاس ، 30000، 

فاس املغرب
GLOBAL TAFILALT «شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: الطابق 

السفلي د ار ب2جدي 2 رقم 2ا ج2الل  
- - مكناس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

77ا5ا.
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 مارس   03 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
ا حصص  جم2ع  جف2يت  ماولي: 
في  التي  حصة)  االجتماع2ة)1000 
ح2زة الس2د ابراه2م الن2اوتي لفائدة 

الس2د رز ق محمد.

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

استقالة الس2د ابراه2م الن2اوتي من 

منصب مسير الشركة  تسم2ة الس2د 

رز ق محمد في هذا املنصب.

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

الس2د رز ق محمد: 1000 حصة

على  ونص  الذي   :16 رقم  بند 

مسيرا  محمد  رز ق  الس2د  ماولي: 

للشركة ملدة غير محد دة

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   12 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1310.

272I

SOFICODEX

ABIMAS NEGOCE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
قفل التصف2ة

SOFICODEX

1ا زنقة ابن بط2طة الطابق الثاني 

  الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 

الب2ضاء املغرب

ABIMAS NEGOCE شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : 1ا، 

زنقة ابن بط2طة، الطابق الثالث - 

20000 الدارالب2ضاء املغرب.

قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 

.207729

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

2019 جقرر حل  27 دجنبر  املؤرخ في 

اات  شركة   ABIMAS NEGOCE

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

 500.000 رأسمالها  مبلغ  ال2ح2د 

1ا،  درهم  عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 - الثالث  الطابق  ابن بط2طة،  زنقة 

املغرب نت2جة  الدارالب2ضاء   20000

الملنافسة، قلة الزبائن.

  عين:
الس2د)ة)  كريم  احمد   عن2انه)ا) 
كال2فرن2ا  ججزئة كلث2م    02 زنقة   16
20200 الب2ضاء املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
بتاريخ 31 دجنبر 2019  في 1ا، زنقة 
ابن بط2طة، الطابق الثالث - 20000 

الدارالب2ضاء املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم ا73816.
273I

دو2ان ا خدمات

STE S.C TRAVAUX SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

دو2ان ا خدمات
شارع محمد ا خامس رقم ا9 س2دي 

قاسم ، 16000، س2دي قاسم 
املغرب

 STE S.C TRAVAUX SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي الرماول 
ال2اد س2دي قاسم  - 16000 س2دي 

قاسم  املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
57ا28

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   28
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.C TRAVAUX SARL AU
عامل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الرصاص )بل2مبي)

مقا ل في اشغال النظافة
مقا ل كهرباء العمارة

املختلفة  االشغال  في  مقا ل 
 البناء .

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الرماول ال2اد س2دي قاسم  - 16000 

س2دي قاسم  املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د عبد هللا قاودي  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د عبد هللا قاودي  عن2انه)ا) 
2 عمارة  طنجة البال2ة مركب املنبت 
طنجة   90060 طنجة   10 رقم   53

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عبد هللا قاودي  عن2انه)ا) 
2 عمارة  طنجة البال2ة مركب املنبت 
طنجة   90060 طنجة   10 رقم   53

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 26 بتاريخ  االبتدائ2ة بس2دي قاسم  

و2ن22 2020 جحت رقم 258.

Iا27

FIDSAGE SARLAU

ORO ENERGY BRANDS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
9ا1 شارع لال واق2ت الطابق الثالث 
الرقم 71 ، 20080، الدار الب2ضاء 

املغرب
ORO ENERGY BRANDS شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ح.ص 
برش2د د ار ا الد حتاج جيرس 
برش2د -  26100 برش2د املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
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رقم التق22د في الستل التجاري : 
13589

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 فبراور 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ORO  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.ENERGY BRANDS
غرض الشركة بإوجاز : **التعبئة 
ج2زيع  ججارة   ، الل2جست2ك   ،
منتجات   ، التشح2م  الزي2ت  م2اد 
غ2ار  اكسس2ارات  قطع   ، الص2انة 

الس2ارات
**استيراد   جصدور .

ح.ص   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
برش2د د ار ا الد حتاج جيرس برش2د 

-  26100 برش2د املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الصقلي  العثماني  رش2د  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.350   :

للحصة .
 1.200   : بالتي  نادوة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2دة مارية العثماني الصقلي  :  
150 حصة بق2مة 100 درهم للحصة 
  : الس2د واسين العثماني الصقلي 
150 حصة بق2مة 100 درهم للحصة 
الس2دة واق2ت العثماني الصقلي :  
150 حصة بق2مة 100 درهم للحصة
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الصقلي  العثماني  رش2د  الس2د 
كلث2م  ججزئة  مكة  شارع  عن2انه)ا) 
60ا20 البي2ضاء  50 كال2ف2رني  رقم 

املغرب.
عن2انه)ا)  بالتي  نادوة  الس2دة 
 50 رقم  كلث2م  ججزئة  مكة  شارع 
كال2ف2رني 60ا20 البي2ضاء املغرب.

الصقلي  العثماني  مارية  الس2دة 
كلث2م  ججزئة  مكة  شارع  عن2انه)ا) 

60ا20 البي2ضاء  50 كال2ف2رني  رقم 

املغرب.

الصقلي  العثماني  واسين  الس2د 

كلث2م  ججزئة  مكة  شارع  عن2انه)ا) 
60ا20 البي2ضاء  50 كال2ف2رني  رقم 

املغرب.

الس2دة واق2ت العثماني الصقلي 

كلث2م  ججزئة  مكة  شارع  عن2انه)ا) 
60ا20 البي2ضاء  50 كال2ف2رني  رقم 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  بالتي  نادوة  الس2دة 

 50 رقم  كلث2م  ججزئة  مكة  شارع 

كال2ف2رني 60ا20 البي2ضاء املغرب

الصقلي  العثماني  رش2د  الس2د 

كلث2م  ججزئة  مكة  شارع  عن2انه)ا) 
60ا20 البي2ضاء  50 كال2ف2رني  رقم 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   02 بتاريخ  االبتدائ2ة ببرش2د  

2020 جحت رقم ا26.

275I

دو2ان ا خدمات

 STE ESPACE HAMOUHADA
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

دو2ان ا خدمات

شارع محمد ا خامس رقم ا9 س2دي 

قاسم ، 16000، س2دي قاسم 

املغرب

 STE ESPACE HAMOUHADA

SARL AU شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

السال ي رقم 39 س2دي قاسم  - 

16000 س2دي قاسم  املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

28369

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور  ا1 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ESPACE HAMOUHADA SARL

.AU

: مقا ل في  غرض الشركة بإوجاز 

املالبس 

مقا ل في االشغال الفالح2ة .

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 - قاسم   س2دي   39 رقم  السال ي 

16000 س2دي قاسم  املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حم2حادة  مصطفى  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

حم2حادة  مصطفى  الس2د 

عن2انه)ا) حي السال ي رقم 39 بل2ك 

السالم س2دي قاسم  16000 س2دي 

قاسم  املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

حم2حادة  مصطفى  الس2د 

عن2انه)ا) حي السال ي رقم 39 بل2ك 

السالم س2دي قاسم  16000 س2دي 

قاسم  املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 20 بتاريخ  االبتدائ2ة بس2دي قاسم  

فبراور 2020 جحت رقم ا13.

276I

GRANO FAUNE

GRANO FAUNE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

GRANO FAUNE

جازة ، 35000، جازة املغرب

GRANO FAUNE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

1 حي االمان عمارة   جازة - 35000 

جازة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

5381

 03 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ل22ز 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRANO FAUNE

االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة   البناء

االشغال الغاب2ية

املحادثات.

عن2ان املقر االجتماعي : شقة رقم 

 35000  - حي االمان عمارة   جازة   1

جازة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : الس2د علي ب2قلة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د بردوج محمد :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د علي ب2قلة عن2انه)ا) شقة 
رقم 1 حي االمان عمارة   جازة 35000 

جازة املغرب.
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الس2د محمد بردوج عن2انه)ا) ت 

م س جازة 35000 جازة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د علي ب2قلة عن2انه)ا) شقة 

رقم 1 حي االمان عمارة   جازة 35000 

جازة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  بتازة   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 255.

277I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

KELY SERVICES

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

تغ2ير نشاط الشركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

KELY SERVICES شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي 183 شارع 

 لي العهد, مكتب رقم 13 مركز نريا, 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تغ2ير نشاط الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

7ا1ا10.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جم تغ2ير   2020 و2ن22   15 املؤرخ في 

إلى  «ا حراسة»  من  الشركة  نشاط 

«خدمات التنظ2ف».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232102.

278I

SOUHAL CONSULTING

STE BOUCHERIE MYZ
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE BOUCHERIE MYZ  شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 
7--PROPRIETE DITE TAWHID 1

 E1, IMMEUBLE E1   RESIDENCE
  TAWHID AKIOUD GUELIZ

0000ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

81اا10
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   02
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOUCHERIE MYZ
 ( جزارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 ح2م   د اجن )
 : االجتماعي  املقر  عن2ان 
PROPRIETE DITE TAWHID 1-7-

 E1, IMMEUBLE E1   RESIDENCE
  TAWHID AKIOUD GUELIZ

0000ا مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د واسين رادف :  330 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 330   : زر ق  املصطفى  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د واسين زر ق :  0ا3 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  رادف  واسين  الس2د 
مراكش 0000ا مراكش املغرب.

الس2د املصطفى زر ق عن2انه)ا) 
مراكش 0000ا مراكش املغرب.

عن2انه)ا)  زر ق  واسين  الس2د 
مراكش 0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  رادف  واسين  الس2د 
مراكش 0000ا مراكش املغرب

الس2د املصطفى زر ق عن2انه)ا) 
مراكش 0000ا مراكش املغرب

عن2انه)ا)  زر ق  واسين  الس2د 
مراكش 0000ا مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113782.
279I

cabinet jdaini

IRONA EURO TRANSPORT
إعالن متعدد القرارات

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
 IRONA EURO TRANSPORT
«شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

اات الشريك ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: زنقة جمارة 
رقم 02 حي  اد الدهب الطابق اال ل 

العمارة رقم 01 احفير - 63000 
احفير املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.3837
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 و2ن22   08 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
  500 - ف2ت الس2د   حجي مصطفى 
لفائدة  بالشركة  وملكها  التي  حصة 
ف2ت  القادر    عبد  عظمي  الس2د 

500  حصة  الس2د   حجي مصطفى 
الس2د  لفائدة  بالشركة  وملكها  التي 

بنع2دة عبد ا حك2م.
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
للشركة  القان2ني  الشكل  جح2يل 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة  من 
اات  شركة  إلى  بشريك  ح2د 

مسؤ ل2ة محد دة
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
استقالة املسير الس2د  حجي مصطفى 
القادر  عبد  عظمي  الس2د   تع2ين 

كمسير  ح2د  للشركة
على  ونص  الذي  ا:  رقم  قرار 
ماولي:  تغ2يرالنشاط  من مقا ل لنقل 
اات  املركبات  ب2اسطة  البضائع 
ا حم2لة املسم2ح بها أقل من 15 طًنا. 
النقل بين املدن.الى نقل األمتعة غير 

املرافقة
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
للشركة  القان2ني  الشكل  جح2يل 
محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة  من 
اات  شركة  إلى  بشريك  ح2د 

مسؤ ل2ة محد دة.
بند رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
لنقل  مقا ل  من  تغ2يرالنشاط  
اات  املركبات  ب2اسطة  البضائع 
ا حم2لة املسم2ح بها أقل من 15 طًنا. 
النقل بين املدن.الى نقل األمتعة غير 

املرافقة
على  ونص  الذي   :6-7 رقم  بند 
حجي مصطفى  ف2ت الس2د    ماولي: 
بالشركة  وملكها  التي  حصة    500
القادر.  عبد  عظمي  الس2د  لفائدة 
  500 حجي مصطفى  الس2د    ف2ت 
لفائدة  بالشركة  وملكها  التي  حصة 

الس2د بنع2دة عبد ا حك2م.
على  ونص  الذي   :16 رقم  بند 
حجي  استقالة املسير الس2د   ماولي: 
مصطفى  تع2ين الس2د عظمي عبد 

القادر كمسير  ح2د  للشركة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  االبتدائ2ة ببركان  

2020 جحت رقم 234/2020.
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مكتب املحاسبة

STE NEGO-TRAITEUR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 زنقة عبد امل2من بن علي ، 
52000، الرش2دوة املغرب

STE NEGO-TRAITEUR شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي قصر 

الزا ية البكرية امدغرة الرش2دوة - 
52000 الرش2دوة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
13873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGO-TRAITEUR
مم2ن   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حفالت
التنظ2ف.

قصر   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - الرش2دوة  البكرية امدغرة  الزا ية 

52000 الرش2دوة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : نادوة   الس2دة مرابط 
حصة بق2مة 100,00 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  نادوة   مرابط  الس2دة 
الراش2دوة  الشريف  علي  م2الي 

52000 الراش2دوة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  نادوة   مرابط  الس2دة 

الراش2دوة  الشريف  علي  م2الي 

52000 الراش2دوة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 25 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم 510.
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مكتب املحاسبة

STE COUCOU SARL AU
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

مكتب املحاسبة

5 زنقة عبد امل2من بن علي ، 

52000، الرش2دوة املغرب

STE COUCOU SARL AU شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة عبد 

امل2من بن علي رقم 18 الرش2دوة - 

52000 الرش2دوة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

13881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COUCOU SARL AU
مم2ن   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حفالت

مقهى

مطعم.
عن2ان املقر االجتماعي : زنقة عبد 

 - الرش2دوة   18 امل2من بن علي رقم 

52000 الرش2دوة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2دة بن عب2 نب2لة  

حصة بق2مة 100,00 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الس2دة بن عب2 نب2لة  

 20 املتمع السكني عمارة س شقة 

ب2جالمين الرش2دوة 52000 الرش2دوة 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الس2دة بن عب2 نب2لة  

 20 املتمع السكني عمارة س شقة 

ب2جالمين الرش2دوة 52000 الرش2دوة 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 29 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم 515.
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ائتمان2ة لرف2د

SIBARI›S WORKS SARLAU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

ائتمان2ة لرف2د

شارع مالك ابن مرحل‘ زنقة طنجة, 

عمارة املح2ط, طابق الثاني رقم:ا1 

، 92000، العرائش املغرب

 SIBARI›S WORKS SARLAU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

طنجة رقم: ا1, عمارة املح2ط, 

 LARACHE .الطابق الثانى‘ العرائش

92000 العرائش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

5207

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 أبريل   23

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIBARI’S WORKS SARLAU

الكهرباء   : بإوجاز  غرض الشركة 

العامة

اعمال مختلفة

اعمال البناء

نجارة االملن22م.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

املح2ط,  عمارة  ا1,  رقم:  طنجة 

 LARACHE العرائش.  الطابق الثانى‘ 

92000 العرائش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

مبلغ رأسمال الشركة:  99 درهم، 

مقسم كالتالي:

الس2د املهدي الصيباري :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الصيباري  املهدي  الس2د 

عن2انه)ا) ال2حدة رقم 278 العرائش 

92000 العرائش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الصيباري  املهدي  الس2د 

عن2انه)ا) ال2حدة رقم 278 العرائش 

92000 العرائش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالعرائش  بتاريخ 25 و2ن22 

2020 جحت رقم 205.
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FIDUCIAIRE 2006

SAOUINE SERVICE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

حل شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

SAOUINE SERVICE شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د)في ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 52 ججزئة 

أمين س2دي معر ف - 20280 

الدارالب2ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.309377

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جقرر   2020 و2ن22   30 في  املؤرخ 

اات مسؤ ل2ة محد دة  حل شركة 

 SAOUINE ال2ح2د  الشريك  اات 

 20.000 رأسمالها  مبلغ    SERVICE

 52 اإلجتماعي  درهم  عن2ان مقرها 

ججزئة أمين س2دي معر ف - 20280 

 : ل  نت2جة  املغرب  الدارالب2ضاء 

صع2بات ججارية.

 52 ب  التصف2ة  مقر  حدد    

ججزئة أمين س2دي معر ف - 20280 

الدارالب2ضاء املغرب. 

  عين:

الس2د)ة) عبد القادر  مسع2دي   

عن2انه)ا) ججزئة ل2نا رقم 101 س2دي 

معر ف 20280 الدارالب2ضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738236.

Iا28

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

PRUNEST
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
PRUNEST شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 

 لد قاض، جماعة عين الصفاء - 
60000  جدة اململكة املغرب2ة.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.29301
العام  ا تمع  بمقت�سى 
و2ن22   18 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  جم   2020
درهم»   3.900.000» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   6.100.000» من  أي 
طريق  عن  درهم»   10.000.000»
الشركة  دو2ن  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار   املستحقة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1237.
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BEN BEL CONSEILS

 AMS ORIENTAL
MARRAKECH

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS
 SOCOMA 1 834 SOCOMA 83ا

 1، 40000، MARRAKECH
MAROC

  AMS ORIENTAL MARRAKECH
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي عمارة 

 ردة C شارع ٱإلمام أب2حن2فة الحي 
 D - 40000 الشت2ي متجر حرف

مراكش  املغرب 

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

509ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 AMS  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

. ORIENTAL MARRAKECH

إدارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 , آلس2اح2ة  املؤسسات   تس2ير 

آملقاهي   املطاعم

التضاهرات  جنظ2م  خلق     

 أنشطة الس2اح2ة  .

عمارة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

شارع ٱإلمام أب2حن2فة الحي   C  ردة 

 D - 40000 حرف  متجر  الشت2ي 

مراكش  املغرب .

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : مستع2د    سف2ان  أب2  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

مستع2د   سف2ان  أب2  الس2د 
رقم   16 حي الرحمة شارع  عن2انه)ا) 

الدار   20000 الب2ضاء   الدار   33

الب2ضاء  املغرب  .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

مستع2د  سف2ان  أب2  الس2د 
رقم   16 حي الرحمة شارع  عن2انه)ا) 

الدار   20000 الب2ضاء   الدار   33

الب2ضاء  املغرب   .

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113797.
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FIDUCIAIRE 2RT SARL

FIDUCIAIRE 2RT SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

FIDUCIAIRE 2RT SARL
 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED EL KORRI, VN IM
 11, APT 4, AVENUE MOHAMED

 EL KORRI, VN، 30000، FES
MAROC

FIDUCIAIRE 2RT SARL شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي عمارة 
11 شققة ا شارع محمد القري  - 

30000 فاس املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
8اا1.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
التازي  العربي  )ة)  الس2د  جف2يت 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   1.250
)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   2.500
أحمد  رب2حة بتاريخ 16 و2ن22 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ن22   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 65ا1.

287I

JIHA FIDUCIAIRE

LIMO FISH
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
 LIMO FISH
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شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 28ا3 

حي جدارت انزا اكادور - 80090 اكادور 

املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.25217

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 05 و2ن22 2020 جم  جح2يل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
 - حي جدارت انزا اكادور  28ا3  «رقم 
80090 اكادور املغرب» إلى «رقم 8ا7 

 80090  - جدارت انزا العل2ا اكادور   
ّ
أ

اكادور  املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2020 جحت رقم 90718.
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CONSEILS EVERNAGE

SARFRID
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

SARFRID شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي محل 

ججاري اسكج2ر ججزئة برادي 2 
رقم 22ا مراكش  مراكش  0000ا  

مراكش  املغرب 

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

169ا10

 06 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 مارس 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SARFRID
غرض الشركة بإوجاز : التجارة.

محل   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 2 برادي  ججزئة  اسكج2ر  ججاري 
0000ا   مراكش   مراكش   22ا  رقم 

مراكش  املغرب .
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : اجكن2ر   املصطفى  الس2د 
1.000 حصة بق2مة 100.000 درهم 

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
اجكن2ر   املصطفى  الس2د 
2 رقم  الحي ا حسني بل2ك  عن2انه)ا) 

79 مراكش 0000ا مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
اجكن2ر   املصطفى  الس2د 
2 رقم  الحي ا حسني بل2ك  عن2انه)ا) 

79 مراكش 0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 8ا1135.
289I

مكتب املحاسبة

اطبليسمون عقبة ابن نا ع 
للتربية و التعليم الخاص

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجع2ن  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
92150، القصر الكبير املغرب

اطبليسم2ن عقبة ابن نافع للترب2ة 
  التعل2م ا خاص شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

البساجين اقامة بنكيران شارع 2 
رقم ا1 القصر الكبير)املساكنة) - 

92150 القصر الكبير  املغرب 
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

2591
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
اطبليسم2ن عقبة ابن نافع للترب2ة   

التعل2م ا خاص.
الترب2ة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 التعل2م ا خاص.
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 2 شارع  بنكيران  اقامة  البساجين 
 - الكبير)املساكنة)  القصر  ا1  رقم 

92150 القصر الكبير  املغرب .
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : صادق  بنكيران  الس2د 

حصة بق2مة 1.000 درهم للحصة .
 100   : ابراه2م  بنكيران  الس2د 

حصة بق2مة 175 درهم للحصة .
 100   : بنكيران عبد هللا  الس2د 

حصة بق2مة 175 درهم للحصة .
  : ا حساني  فائزة جباري  الس2دة 
100 حصة بق2مة 125 درهم للحصة

 100   : هاجر   بنكيران  الس2دة 
حصة بق2مة 87 درهم للحصة .

الس2دة بنكيران  فاء :  100 حصة 
بق2مة 87 درهم للحصة .

 100   : سل2ى  بنكيران  الس2دة 
حصة بق2مة 87 درهم للحصة .

 100   : رجاء  بنكيران  الس2دة 
حصة بق2مة 87 درهم للحصة .

 100   : ام2نة  بنكيران  الس2دة 
حصة بق2مة 87 درهم للحصة .

 100   : الس2دة بنكيران فاطمة  

حصة بق2مة 87 درهم للحصة .

 100  : صادق  بنكيران  الس2د   

بق2مة 1.000 درهم.

 100  : ابراه2م  بنكيران  الس2د 

بق2مة 175 درهم.

 100  : هللا  عبد  بنكيران  الس2د 

بق2مة 175 درهم.

 : ا حساني  فائزة جباري  الس2دة 

100 بق2مة 125 درهم.

 100  : هاجر   بنكيران  الس2دة 

بق2مة 87 درهم.

الس2دة بنكيران  فاء : 100 بق2مة 

87 درهم.

 100  : سل2ى  بنكيران  الس2دة 

بق2مة 87 درهم.

الس2دة بنكيران رجاء : 100 بق2مة 

87 درهم.

 100  : ام2نة  بنكيران  الس2دة 

بق2مة 87 درهم.

 100  : فاطمة   بنكيران  الس2دة 

بق2مة 87 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

بنكيران صادق عن2انه)ا)  الس2د 
5 رقم  حي األندلس مجم2عة أ شارع 

القصر   92150 الكبير   القصر   55

الكبير  املغرب.

الس2د بنكيران ابراه2م عن2انه)ا) 
5 رقم  حي األندلس مجم2عة أ شارع 

القصر   92150 الكبير   القصر   55

الكبير  املغرب.

الس2د بنكيران عبد هللا عن2انه)ا) 
5 رقم  حي األندلس مجم2عة أ شارع 

القصر   92150 الكبير   القصر   55

الكبير  املغرب.

ا حساني  جباري  فائزة  الس2دة 

مجم2عة  األندلس  حي  عن2انه)ا) 
الكبير   القصر   55 رقم   5 شارع  أ 

92150 القصر الكبير  املغرب.

الس2دة بنكيران هاجر  عن2انه)ا) 
5 رقم  حي األندلس مجم2عة أ شارع 

القصر   92150 الكبير   القصر   55

الكبير  املغرب.
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عن2انه)ا)  بنكيران  فاء  الس2دة 
5 رقم  حي األندلس مجم2عة أ شارع 
القصر   92150 الكبير   القصر   55

الكبير املغرب.
الس2دة بنكيران سل2ى عن2انه)ا) 
5 رقم  حي األندلس مجم2عة أ شارع 
القصر   92150 الكبير   القصر   55

الكبير املغرب.
عن2انه)ا)  رجاء  بنكيران  الس2دة 
5 رقم  حي األندلس مجم2عة أ شارع 
القصر   92150 الكبير   القصر   55

الكبير املغرب.
ام2نة عن2انه)ا)  بنكيران  الس2دة 
5 رقم  حي األندلس مجم2عة أ شارع 
القصر   92150 الكبير   القصر   55

الكبير املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  أحمد  بنكيران  الس2د 
5 رقم  حي األندلس مجم2عة أ شارع 
القصر   92150 الكبير   القصر   55

الكبير املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 26 بتاريخ  االبتدائ2ة بالقصر الكبير  

و2ن22 2020 جحت رقم 255.
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زمران2ة  مكتب الدراسات ا حساب2ة   املال2ة

UDFORDING & WILL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

زمران2ة  مكتب الدراسات ا حساب2ة 
  املال2ة

ا, زنقة ال2طني طابق 1 شقة 1 ، 
20080، الدارالب2ضاء املغرب

UDFORDING & WILL  شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 9, 

إقامة غالي الطابق ا زا ية الال 
واق2ت  زنقة العرعار - 20000 

الدارالب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

63811ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. UDFORDING & WILL

: الهندسة,  غرض الشركة بإوجاز 

التأمين  في  اإلستشارة  الدراسة, 

 ال2قاوة مع مراعاة ا ت2دة  احترام 

البيئة.

إقامة   ,9  : عن2ان املقر االجتماعي 

غالي الطابق ا زا ية الال واق2ت  زنقة 

الدارالب2ضاء   20000  - العرعار 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مريم  بلكزار  الس2دة 

حصة بق2مة 100,00 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  مريم  بلكزار  الس2دة 

 15 شقة  ا  طابق   6 أمر د  إقامة 

جنان كال2ف2رن2ا عين الشق  60ا20 

الدارالب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

جاوب   العل2ي  الدون  الس2د نصر 

امللكي  الك2لف  حدائق  عن2انه)ا) 

الرقم 26  13320 بنسل2مان  املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 01 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 73ا737.
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م2ثقة

ZENITH ZOOM
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

م2ثقة

6 شارع النخ2ل اقامة رياض سندس 

2 الطابق 2 الشقة 12 حي الرياض 

-الرباط ، 100500، الرباط املغرب

ZENITH ZOOM شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 Rue عن2ان مقرها اإلجتماعي ا 

 NOPALEA Lot 4 Secteur 17

 Bloc I Hay Ryad Rabat - 15000

الرباط املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

85ا3ا1

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   13

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZENITH ZOOM

 La  : بإوجاز  الشركة  غرض 

 détention, l’exploitation, la

 gestion, le conseil, l’assistance,

 les services et le contrôle propre

..à une holding active

 Rue ا   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 NOPALEA Lot 4 Secteur 17 Bloc

I Hay Ryad Rabat - 15000 الرباط 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الزعري  خالد  الس2د 

زنقة بدر شاكر الس2اب اقامة م2نطي 

20 شارع عالل بن عبدهللا  كارل2 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  خالد  الزعري  الس2د 

زنقة بدر شاكر الس2اب اقامة م2نطي 

20 شارع عالل بن عبدهللا  كارل2 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 جحت رقم 88120.
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مكتب املحاسبة

سيناكري
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عمارة أجع2ن  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب

سيناكري شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي القرية 

النم2اج2ة امل2ارعة الرمل  الع2امرة 

العرائش - 92150 العرائش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

5159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   19

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

سيناكري.
دراسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
-االستيراد    الري  معدات   جرك2ب 

التصدور .
القرية   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الع2امرة  النم2اج2ة امل2ارعة الرمل  

العرائش - 92150 العرائش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د امل2دن محمد :  100 حصة 

بق2مة 1.000 درهم للحصة .
 الس2د امل2دن محمد : 100 بق2مة 

1.000 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  محمد  امل2دن  الس2د 
جماعة  ق2ادة    املركزية  الع2امرة 
عمالة  الل2ك2س  ق2ادة  الع2امرة 

العرائش 92150 العرائش املغرب .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  محمد  امل2دن  الس2د 
جماعة  ق2ادة    املركزية  الع2امرة 
عمالة  الل2ك2س  ق2ادة  الع2امرة 

العرائش 92150 العرائش املغرب 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالعرائش  بتاريخ 05 و2ن22 

2020 جحت رقم 239.
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

B2B CLEAN GROUP
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
قفل التصف2ة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

B2B CLEAN GROUP شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي : محل 

رقم 10 ججزئة الشراوب2ة قطعة ا2 
طريق س2دي حرازم - 30000 فاس 

املغرب.
قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 
.62513

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر حل   2020 و2ن22   18 املؤرخ في 
شركة اات   B2B CLEAN GROUP
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  ال2ح2د 
درهم  عن2ان مقرها اإلجتماعي محل 
ا2  ججزئة الشراوب2ة قطعة   10 رقم 
فاس   30000  - طريق س2دي حرازم 

املغرب نت2جة ل- افالس الشركة.
  عين:

عمر   حل2   عن2انه)ا)  الس2د)ة) 
فاس  درب الصقل2ة البطحاء  ا  رقم 
)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
بتاريخ 18 و2ن22 2020  في محل رقم 
10 ججزئة الشراوب2ة قطعة ا2 طريق 
س2دي حرازم - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1503/2020.
Iا29

MEDIA FIDUS SARL AU

ATLAS INNOV
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

MEDIA FIDUS SARL AU
 HASSANIA EXTENSION BD 11

 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA
 ، 20300، MOHAMMEDIA

MAROC
ATLAS INNOV شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 AV عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 HASSAN II LOTISSEMENT

 HAJJIA IMM F MAGASIN NR
 3 11 HASSANIA EXTENSION
 BD MOKHTAR SOUSSI EL

 ALIA 20300 MOHAMMEDIA
.MAROC

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.17625
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 مارس   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 HICHAM )ة)  الس2د  جف2يت 
ESSAKHI 500 حصة اجتماع2ة من 
أصل 1.000 حصة لفائدة  الس2د )ة) 
مارس   16 بتاريخ   FOUAD SALAMI

.2020
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
االبتدائ2ة باملحمدوة  بتاريخ 11 و2ن22 

2020 جحت رقم 558.

295I

PLATINIUM GLOB

KA & AC
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

PLATINIUM GLOB
 n° 2 rue patrice lumumba
 residence massira bureaux

 2ème étage n° 4 V.N FES ، 0،
FES MAROC

KA & AC شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي اا شارع 
محمد السال ي - 30000 فاس 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63027
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   12
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 KA &  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.AC

مصدر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

أن2اع عدودة من البضائع.

اا شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 

فاس   30000  - السال ي  محمد 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : الس2د كمال عب�سي 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د ارن2د جسكيز ك2جيروير :  50 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د كمال عب�سي عن2انه)ا) 27 

ب003 شارع رمال 9ا210ا بر كسل 

بلت2كا.

ك2جيروير  جسكيز  ارن2د  الس2د 

سطر ب2   فر  شارع  عن2انه)ا) 

21050ا إكس2لس بلت2كا.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د كمال عب�سي عن2انه)ا) 27 

ب003 شارع رمال 9ا210ا بر كسل 

بلت2كا

ك2جيروير  جسكيز  ارن2د  الس2د 

سطر ب2   فر  شارع  عن2انه)ا) 

21050ا إكس2لس بلت2كا

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1531.

296I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LES TRESORS TROPICAUX
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م2الي ا حسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشت2ي، 0000ا، مراكش املغرب
 LES TRESORS TROPICAUX

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ساحة 
ا حرية شارع م2الي ا حسن   شارع 
محمد ا خامس اقامة البردعي مارة 

ب شقة رقم 02 جليز - 0000ا 
مراكش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
99اا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   19
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 LES  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRESORS TROPICAUX
أ   جاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 س2ط االستيراد  التصدور ،
خضر ات  أ   جافة  ف2اكه  جاجر 

جافة بالتفص2ل.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ا حرية شارع م2الي ا حسن   شارع 
محمد ا خامس اقامة البردعي مارة ب 
شقة رقم 02 جليز - 0000ا مراكش 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 FONSECA DA SILVA الس2دة 
حصة   TERESA CRISTINA :  100

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
 FONSECA DA SILVA الس2دة 
عن2انه)ا)   TERESA CRISTINA
ال2اض   1 التجزئة   3 حدائق النخ2ل 

21 0000ا مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
 FONSECA DA SILVA الس2دة 
عن2انه)ا)   TERESA CRISTINA
ال2اض   1 التجزئة   3 حدائق النخ2ل 

21 0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم -.
297I

ف2د بيست ك2نس2لتين

 ESPAS TEKNIK BUSINESS
TRAVAU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

ف2د بيست ك2نس2لتين
حي السعادة شارع م2الي اسماع2ل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق اال ل ، 

70000، الع22ن املغرب
 ESPAS TEKNIK BUSINESS

TRAVAU شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي السعاد 
شارع م2الي اسماع2ل زنقة بركان 

رقم 01 طابق اال ل الع22ن  70000 
الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
32019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز  ا0 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ESPAS : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.TEKNIK BUSINESS TRAVAU
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء.
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
السعاد شارع م2الي اسماع2ل زنقة 
الع22ن   اال ل  طابق   01 رقم  بركان 

70000 الع22ن املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د عبد الكبير عكاش :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عكاش  الكبير  عبد  الس2د 
ا1 حي خط  رقم  ا1  زنقة  عن2انه)ا) 
الع22ن   70000 الع22ن   02 الرملة 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عكاش  الكبير  عبد  الس2د 
ا1 حي خط  رقم  ا1  زنقة  عن2انه)ا) 
الع22ن   70000 الع22ن   02 الرملة 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ ا0 و2ل22ز 

2020 جحت رقم ا116.
298I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SOUL OF MARRAKECH
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م2الي ا حسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشت2ي، 0000ا، مراكش املغرب
SOUL OF MARRAKECH  شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ساحة 
ا حرية شارع م2الي ا حسن   شارع 
محمد ا خامس اقامة البردعي مارة 

ب شقة رقم 02 جليز - 0000ا 
مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
01اا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   12
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 SOUL : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

. OF MARRAKECH
أ   ججار   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 س2ط لالستيراد  التصدور.
العناصر  أ   الدوك2رات  جاجر 

الزخرف2ة للشقق  املتاجر.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ا حرية شارع م2الي ا حسن   شارع 
محمد ا خامس اقامة البردعي مارة ب 
شقة رقم 02 جليز - 0000ا مراكش 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ا33    : واسمين ضل2عة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2دة هشام ملريني :  333 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
ص2ص2  ادريس  م2الي  الس2د 
 100 بق2مة  حصة   333   : العل2ي  

درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2دة واسمين ضل2عة عن2انه)ا) 
 WESTFIELD ROAD MILL  17

HILL N W 7 3 BJ U K LS - - لندن.
الس2د هشام ملريني عن2انه)ا) حي 
املحمدوة    28800  259 ال2افا اقامة 

املغرب.
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ص2ص2  ادريس  م2الي  الس2د 
 WESTFIELD  17 عن2انه)ا)  العل2ي  
 ROAD MILL HILL N W 7 3 BJ U

K LS - - لندن.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2دة واسمين ضل2عة عن2انه)ا) 
 WESTFIELD ROAD MILL  17

HILL N W 7 3 BJ U K LS - - لندن
ص2ص2  ادريس  م2الي  الس2د 
 WESTFIELD  17 عن2انه)ا)  العل2ي  
 ROAD MILL HILL N W 7 3 BJ U

K LS - - لندن
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   30 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113730.

299I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MOKYAZ7 CARS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م2الي ا حسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشت2ي، 0000ا، مراكش املغرب
MOKYAZ7 CARS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي االكراش 
10 زنقة رحال بن أحمد العمارة 18 

رقم أ8- - 0000ا مراكش املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري -.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 فبراور   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
السالم   عبد  )ة)  الس2د  جف2يت 
ليزودي 60 حصة اجتماع2ة من أصل 
فؤاد  )ة)  الس2د  100 حصة لفائدة  

املختاري  بتاريخ 21 فبراور 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم ا11381.

300I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MOKYAZ7 CARS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل الشكل القان2ني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م2الي ا حسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشت2ي، 0000ا، مراكش املغرب
MOKYAZ7 CARS  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
  عن2ان مقرها االجتماعي االكراش 
10 زنقة رحال بن أحمد العمارة 18 

رقم أ8- - 0000ا مراكش .
جح2يل الشكل القان2ني للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري -.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 فبراور 2020 جم جح2يل 
الشكل القان2ني للشركة من «شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة» إلى «شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم ا11381.
301I

FIDUCIAIRE BILAL

AL AZIZ KHADAMAT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
AL AZIZ KHADAMAT شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 172 رياض 
الزيت2ن شطر س  - 50000 مكناس 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9983ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   18
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 AL  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZIZ KHADAMAT
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
جصدور  كبرى    ججارة  مختلفة 

 استيراد.
 172  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 50000  - الزيت2ن شطر س   رياض 

مكناس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د عبد هللا وح2ا ي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د عبد هللا وح2ا ي عن2انه)ا) 
 50000  1 ج2الل  رياض   608 ف2ال 

مكناس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عبد هللا وح2ا ي عن2انه)ا) 
 50000  1 ج2الل  رياض   608 ف2ال 

مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم -.
302I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

NOUR CHAM FOODS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م2الي ا حسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشت2ي، 0000ا، مراكش املغرب

NOUR CHAM FOODS شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم ا  5 

عمارة 6، شارع عبد الكريم ا خطابي 

 عالل الفا�سي - 0000ا مراكش 

املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري -.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 ماي   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

غ2ث   محمد  )ة)  الس2د  جف2يت 

من  اجتماع2ة  حصة   333 معت2ق  

الس2د  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

)ة) عبد اللط2ف  مز ز بتاريخ 20 ماي 

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113810.

303I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

NOUR CHAM FOODS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع م2الي ا حسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشت2ي، 0000ا، مراكش املغرب

NOUR CHAM FOODS   شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعيـ رقم ا  5 

عمارة 6، شارع عبد الكريم ا خطابي 

 عالل الفا�سي - 0000ا مراكش 

املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري -.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

تع2ين  جم   2020 ماي   20 في  املؤرخ 

الس2د)ة)  للشركة  جدودا  مسيرا 

الس22في  عالء  كمسير  ح2د

جبعا لقب2ل استقالة املسير.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113810.
Iا30

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BRICO GENIE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م2الي ا حسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشت2ي، 0000ا، مراكش املغرب
BRICO GENIE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي طريق 
أسفي االزدهار اقامة ابن سينا 
العمارة 1 الشقة ا0 - 0000ا 

مراكش املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري -.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 فبراور   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الشعبي  زينب  )ة)  الس2د  جف2يت 
 100 حصة اجتماع2ة من أصل   99
واسين  )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

ب2رف2عا بتاريخ 26 فبراور 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113666.
305I

fiduazizi

LACS DES ALGUES
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس، 

70000، الع22ن املغرب
LACS DES ALGUES شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 237 

شارع مكة  رقم 237 شارع مكة  
70000 الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
31617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   20
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 LACS  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.DES ALGUES
جمع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 تس2يق األعشاب البحرية.
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
237 شارع مكة  رقم 237 شارع مكة  

70000 الع22ن املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الرزمة  محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 1000  : الرزمة  محمد  الس2د 

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  الرزمة  محمد  الس2د 
رزمة  ف2ال  الزرقط2ني  محمد  شارع 
 70000 بد ن رقم حي م2الي رش2د 

الع22ن املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  الرزمة  محمد  الس2د 
رزمة  ف2ال  الزرقط2ني  محمد  شارع 
 70000 بد ن رقم حي م2الي رش2د 

الع22ن املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ماي   12 بتاريخ  بالع22ن   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 873/2020.
306I

ف2د بيست ك2نس2لتين

RABAS KADI
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ف2د بيست ك2نس2لتين

حي السعادة شارع م2الي اسماع2ل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق اال ل ، 

70000، الع22ن املغرب

RABAS KADI شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي م2الي 
رش2د شارع علي  لد م2ارا  طابق 

السفلي رقم ا0 الع22ن  70000 

الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

32015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   29

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 RABAS : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.KADI

اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء.

عن2ان املقر االجتماعي : حي م2الي 
طابق  م2ارا   علي  لد  شارع  رش2د 

 70000 الع22ن   ا0  رقم  السفلي 

الع22ن املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : قا�سي  عماد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  قا�سي  عماد  الس2د 

عمارة  السلط  زنفة  االداري  الحي 

 70000 الع22ن   02  لد الرش2د رقم 

الع22ن املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

املطلب   عبد  سهام  الس2دة 

ال2طني  املكتب  اقامة  عن2انه)ا) 
الع22ن  رش2د  م2الي  حي  للكهرباء 

70000 الع22ن املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 03 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1165.

307I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SUSHI DREAM EXPRESS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع م2الي ا حسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشت2ي، 0000ا، مراكش املغرب

SUSHI DREAM EXPRESS  شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 31 شارع 

عبد الكريم ا خطايي  - 0000ا 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.80193

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

2020 جقرر حل  11 فبراور  املؤرخ في 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

مبلغ     SUSHI DREAM EXPRESS
درهم  عن2ان   100.000 رأسمالها 

عبد  شارع   31 اإلجتماعي  مقرها 

مراكش  0000ا   - الكريم ا خطايي  

املغرب نت2جة ل : انعدام النشاط.

  حدد مقر التصف2ة ب 31 شارع 

0000ا   - ا خطايي   الكريم  عبد 

مراكش املغرب. 
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  عين:
اب2عزا ي  سميرة    الس2د)ة) 
 SQ D ALSACE  35 عن2انه)ا)    
70اFOSSES  95  - فرنسا كمصفي 

)ة) للشركة.
الس2د)ة) ج2اد  كرباع   عن2انه)ا) 
 SQ D ALSACE FOSSES  95470 35

- فرنسا كمصفي )ة) للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113665.

308I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BRICO GENIE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
تع2ين مسير جدود للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع م2الي ا حسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشت2ي، 0000ا، مراكش املغرب
BRICO GENIE  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي طريق 
أسفي االزدهار اقامة ابن سينا 
العمارة 1 الشقة ا0 - 0000ا 

مراكش املغرب.
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري -.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم تع2ين   2020 26 فبراور  املؤرخ في 
الس2د)ة)  للشركة  جدودا  مسيرا 

ب2رف2عا واسين كمسير  ح2د
جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113666.

309I

fiduazizi

EL MARSA CONSEIL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس ، 

70000، الع22ن املغرب
EL MARSA CONSEIL شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

املسيرة ا خضراء الشطر الثالث رقم 
ا1اC الشقة 01 املر�سى 70000 

الع22ن املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
31635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   10
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 EL  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARSA CONSEIL
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.FIDUCIAIRE
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الشطر الثالث رقم  املسيرة ا خضراء 
 70000 املر�سى   01 الشقة   Cا1ا

الع22ن املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بار دي  خالد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 1000  : بار دي  خالد  الس2د 

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  بار دي  خالد  الس2د 

ال2حدة  حي   20 رقم  الطبراني  شارع 

01 70000 الع22ن املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  بار دي  خالد  الس2د 

ال2حدة  حي   20 رقم  الطبراني  شارع 

01 70000 الع22ن املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

ماي   28 بتاريخ  بالع22ن   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 898/2020.

310I

fiduazizi

FONTOME SAHARA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس ، 

70000، الع22ن املغرب

FONTOME SAHARA شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

حسن ال2زاني رقم 25 ، 70000 

الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

31903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   02

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FONTOME SAHARA

ججارة     : بإوجاز  الشركة  غرض 

جصدور االسماك .

زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 70000  ،  25 رقم  ال2زاني  حسن 

الع22ن املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
احد شن  الغف2ر  عبد  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : احد شن  الغف2ر  عبد  الس2د 

1000 بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
احد شن  الغف2ر  عبد  الس2د 
شارع  القلعة  حي  عن2انه)ا) 
امل2رسك2ين ممر 31 رقم 13 13000 

املض2ق املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
احد شن  الغف2ر  عبد  الس2د 
شارع  القلعة  حي  عن2انه)ا) 
امل2رسك2ين ممر 31 رقم 13 13000 

املض2ق املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 1097/2020.
311I

CRI MEKNES

ACHRAF AAJALAT  SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

ACHRAF AAJALAT  SARL شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي اغبال2 
املركز  - 350ا5 م2دلت املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

2367
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   27

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACHRAF AAJALAT  SARL

جاجر   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

إكسس2ارات أ  قطع  غ2ار للس2ارات.

- إصالح العتالت.

- املفا ضات.  

اغبال2   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

املركز  - 350ا5 م2دلت املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : زهير    العقا ي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

  : الس2د اوت و2سف عبد ا حق   

500 حصة بق2مة 100 درهم للحصة

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الس2د العقا ي زهير   

م2دلت  350ا5  اغبال2   اوت زعر ر 

املغرب.

ا حق    عبد  و2سف  اوت  الس2د 

350ا5  املركز   اغبال2  عن2انه)ا) 

م2دلت املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الس2د العقا ي زهير   

م2دلت  350ا5  اغبال2   اوت زعر ر 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

12 مارس  بتاريخ  االبتدائ2ة بم2دلت  

2020 جحت رقم 63.

312I

Smart crew solutions

سمارت كرو سوليشن
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

Smart crew solutions

 AV du prince héritier, 183

centre NREA, B N°13 au rez-

 de-chaussée ، 90000، tanger

maroc

سمارت كر  س2ليشن شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 183، 

شارع  لي العهد، مركز نريا ب رقم 13 

جحت أر�سي - 90000 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : سمارت 

كر  س2ليشن.

ب2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

معدات  أد ات العامة

 ،183  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

شارع  لي العهد، مركز نريا ب رقم 13 

جحت أر�سي - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د فداش عمر  :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د فداش عمر  عن2انه)ا) حي 
 90000  20 رقم   19 زنقة  لالشاف2ة 

طنجة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د فداش عمر  عن2انه)ا) حي 
 90000  20 رقم   19 زنقة  لالشاف2ة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 8ا2320.
313I

BEST COMPTA SARL

ILIAS LUXURY CARS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

ILIAS LUXURY CARS شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم ا خط2ب اقامة أب2 بكر رقم 2 

جط2ان - 93000 جط2ان املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
26889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ILIAS  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.LUXURY CARS
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 LOCATION DES VOITURES

.SANS CHAUFFEUR

عن2ان املقر االجتماعي : شارع عبد 

الكريم ا خط2ب اقامة أب2 بكر رقم 2 

جط2ان - 93000 جط2ان املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د ال2اس الشمراخي :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 1000  : الس2د ال2اس الشمراخي 

بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

الشمراخي  ال2اس  الس2د 

عن2انه)ا) شارع ا تيش امللكي اقامة 
جط2ان   93000  9 رقم   2 ال2اسطابق 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  جكسة  واسر  الس2د 
شارع 09 أبريل  زنقة السنابل رقم 33   

93000 جط2ان املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   26 بتاريخ  االبتدائ2ة بتط2ان  

2020 جحت رقم 893.

Iا31

jilovta sarl

STE LAHSOUSS TRAVAUX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

  STE LAHSOUSS TRAVAUX

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

املستقبل زنقة الشهاب رقم ا  - 

60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

35123
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 17 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 مارس 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LAHSOUSS TRAVAUX
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

العامة ا  املختلفة 
  السمسرة.

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - ا   رقم  الشهاب  زنقة  املستقبل 

60000  جدة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
0ا3    : الس2د  حس2س محمد  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د مرزاق امام2  :  330 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
330 حصة    : الس2د جب2ر ح2دا 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د  حس2س محمد  عن2انه)ا) 
 60000 حي ا حسني البركاني س ن  

 جدة املغرب.
عن2انه)ا)  امام2   مرزاق  الس2د 
جندرارة  �سي  حسن  علي  د ار  الد 

60000  جدة املغرب.
حي  الس2د جب2ر ح2دا عن2انه)ا) 
ا حسني سدرة ب2عم2د البرج 17 رقم 

10 60000  جدة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د  حس2س محمد  عن2انه)ا) 
 60000 حي ا حسني البركاني س ن  

 جدة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم ا126.

315I

jilovta sarl

STE VITRAGE BOUGHRARA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 STE VITRAGE BOUGHRARA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 1876 

ججزئة النجد ا طريق س2دس وح2ا  - 
60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9ا351

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VITRAGE BOUGHRARA
نجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الزجاج   املراوا   االملن22م   ب2عه   

تس2يقه.
 1876  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ججزئة النجد ا طريق س2دس وح2ا  - 

60000  جدة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : رش2د ب2غرارة  الس2د  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
رش2د ب2غرارة عن2انه)ا)  الس2د  
1876 ججزئة النجد ا طريق س2دس 

وح2ا  60000  جدة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
رش2د ب2غرارة عن2انه)ا)  الس2د  
1876 ججزئة النجد ا طريق س2دس 

وح2ا  60000  جدة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1295.

316I

fiduazizi

ANCH'IO DESIGN
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس، 

70000، الع22ن املغرب
ANCH'IO DESIGN شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي مدونة 

 240G  ، ال2حدة الشطر الثاني رقم
70000 الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
31773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANCH’’IO DESIGN
طباعة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

إنشاء ا تراف2ك.
مدونة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
  240G  ، ال2حدة الشطر الثاني رقم 

70000 الع22ن املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ال2اسمي  او2ب  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د او2ب ابراهمي :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 500  : ال2اسمي  او2ب  الس2د 

بق2مة 100 درهم.

الس2د او2ب ابراهمي : 500 بق2مة 

100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ال2اسمي  او2ب  الس2د 
ا الد  مركز  الفط2اكي  حمان  زنقة 

امراح 26000 ابن احمد املغرب.

عن2انه)ا)  ابراهمي  او2ب  الس2د 

رقم  السالم  دار  شارع  التعا ن  حي 

156 70000 الع22ن املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ال2اسمي  او2ب  الس2د 
ا الد  مركز  الفط2اكي  حمان  زنقة 

امراح 26000 ابن احمد املغرب

عن2انه)ا)  ابراهمي  او2ب  الس2د 

رقم  السالم  دار  شارع  التعا ن  حي 

156 70000 الع22ن املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   18 بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 1002/2020.

317I

fiduazizi

HIMALAYA BUSINESS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

ج2س2ع نشاط الشركة 

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس ، 

70000، الع22ن املغرب

HIMALAYA BUSINESS شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها االجتماعي شارع 

اب2 حن2فة رقم 18 حي ال2حدة 1، 

70000 الع22ن املغرب.

ج2س2ع نشاط الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

007ا2.
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بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   20 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
الطب2ة  األجهزة  استيراد  ج2زيع 
مستحضرات  استيراد  ج2زيع 

التجم2ل  النظافة الشخص2ة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1191/2020.
318I

fiduazizi

SUPERETTE AKRAM
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس ، 

70000، الع22ن املغرب
SUPERETTE AKRAM شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

املستقبل البقعة رقم 12 ، 70000 
الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
32037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   20
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUPERETTE AKRAM
ججارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

امل2اد الغذائ2ة.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 70000  ،  12 املستقبل البقعة رقم 

الع22ن املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بضاج  فاطمة  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 1000  : بضاج  فاطمة  الس2د 
بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  بضاج  فاطمة  الس2د 
ال2حدة  ججزئة  بل2ك     153 رقم 

70000 الع22ن املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  بضاج  فاطمة  الس2د 
ال2حدة  ججزئة  بل2ك     153 رقم 

70000 الع22ن املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 03 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1213/2020.

319I

AM CONSULTING

BAFDIL IMMO SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
BAFDIL IMMO SARL شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 26، زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األ ل، - 90ا20 الدار الب2ضاء 
املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
177ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   18
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAFDIL IMMO SARL
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عن2ان املقر االجتماعي : 26، زنقة 
3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 
الب2ضاء  الدار  90ا20   - األ ل، 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د و2سف أب2 الفضل  :  500 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : الس2د أمين أب2 الفضل  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الفضل   أب2  و2سف  الس2د 
عن2انه)ا) جم2لة 5 محج جمال الدرة 
الب2ضاء  الدار  0اا20  ج  ق   7 رقم 

املغرب.
الس2د أمين أب2 الفضل  عن2انه)ا) 
جم2لة 5 محج جمال الدرة رقم 7 ق 

ج 0اا20 الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الفضل   أب2  و2سف  الس2د 
عن2انه)ا) جم2لة 5 محج جمال الدرة 
الدارالب2ضاء  0اا20  ج  ق   7 رقم 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم ا73808.
320I

GLOBEX CONSEIL  كل2بكس ك2نس2اي

حاطو�سي طراف
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 GLOBEX  كل2بكس ك2نس2اي
CONSEIL

21 شارع ا حسن الثاني ، الشقة 

س3 م.ج مكناس، 50000، 

MEKNES املغرب

حاط2�سي طراف شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 10 
زنقة  أ الشقة 7  شارع ا تيش امللكي 

م.ج 50000 مكناس املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

9255ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   07

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

حاط2�سي طراف.

أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء   أشغال مختلفة .
 10 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
زنقة  أ الشقة 7  شارع ا تيش امللكي 

م.ج 50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 900   : ا حاط2�سي  عزيز  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2دة حنان أركزيز :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عزيز ا حاط2�سي عن2انه)ا) 
بني  جداد  دو2ر   125 رقم   16 زنقة 

امحمد 50000 مكناس املغرب.

عن2انه)ا)  أركزيز  حنان  الس2دة 

بن  جنان  للبستنة  التقني  املعهد 

حل2مة  50000 مكناس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
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الس2د عزيز ا حاط2�سي عن2انه)ا) 
بني  جداد  دو2ر   125 رقم   16 زنقة 

امحمد 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
فبراور   05 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 523.
321I

GLOBEX CONSEIL  كل2بكس ك2نس2اي

حسن اكليالمب
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 GLOBEX  كل2بكس ك2نس2اي
CONSEIL

21 شارع ا حسن الثاني ، الشقة 
س3 م.ج مكناس، 50000، 

MEKNES املغرب
حسن اكل2المب شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة املنى 
رقم ا28 أك2راي 51000 ا حاجب 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

9833ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   03
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
حسن   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

اكل2المب.
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء   أشغال مختلفة.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 51000 أك2راي  ا28  رقم  املنى 

ا حاجب املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
00ا    : ب2لعماول  حسن  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 100   : مسع2دي  رش2د  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د حسن ب2لعماول عن2انه)ا) 
ججزئة املنى أك2راي 51000 ا حاجب 

املغرب.
الس2د رش2د مسع2دي عن2انه)ا) 
حي ا ح2ض أك2راي 51000 ا حاجب 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د حسن ب2لعماول عن2انه)ا) 
ججزئة املنى أك2راي 51000 ا حاجب 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   17 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1600.
322I

fidact

B.H.BOUDAKMA  TOURS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

fidact
رقم 22 بل2ك E حي السالم ، 
200ا1، س2دي سلمان املغرب

B.H.BOUDAKMA  TOURS شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري رقم B7 إقامة واسين شارع 
الزرقط2ني الزنقة 07 الحي ا تدود - 

16000 س2دي قاسم املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

29ا28
 10 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 مارس 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.B.H.BOUDAKMA  TOURS

نقل   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
األشخاص

- النقل الس2احي
- االشغال املختلفة.

املحل   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
إقامة واسين شارع   B7 التجاري رقم 
الزرقط2ني الزنقة 07 الحي ا تدود - 

16000 س2دي قاسم املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : ب2دكمة  إدربس  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : ب2دكمة  حف2ظ  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د إدريس ب2دكمة عن2انه)ا) 
18 200ا1  7 رقم  د ار ا تدود زنقة 

س2دي سل2مان املغرب.
الس2د حف2ظ ب2دكمة عن2انه)ا) 
د ار ا تدود زنقة ا3 رقم 17 200ا1 

س2دي سل2مان املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د إدريس ب2دكمة عن2انه)ا) 
18 200ا1  7 رقم  د ار ا تدود زنقة 

س2دي سل2مان املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 16 بتاريخ  االبتدائ2ة بس2دي قاسم  

و2ن22 2020 جحت رقم -.
323I

SOBAFISC

SOCIETE E2M BATIMENT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

SOBAFISC
129 شارع املسيرة الناظ2ر، 62000، 

الناظ2ر املغرب
SOCIETE E2M BATIMENT  شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي -145 

 BD HASSA I  HAY LAARY 17ا
 CHEKH 62000 NADOR

.MAROC

تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.13837

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 و2ن22   16 املؤرخ في 

الس2د)ة)  للشركة  جدودا  مسيرا 

 EL YANDOUZI  MOHAMMED

كمسير  ح2د

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ ا2 و2ن22 

2020 جحت رقم 612.

Iا32

TRANSMERNORD SARL

TRANSMRNORD SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

TRANSMERNORD SARL

 RUE MOUSSA IBN NOUSSAIR

 N° 17, 4ème ETAGE N° 55 ،

90000، TANGER MAROC

TRANSMRNORD SARL شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 17 زنقة 

م2�سى بن نصير الطابق ا رقم 55 - 

90000 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

3ا521.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

رفع  جم   2020 و2ن22   08 في  املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره «90.000 

إلى  درهم»   10.000» أي من  درهم» 

«100.000 درهم» عن طريق :  جقدوم 

حصص نقدوة أ  ع2ن2ة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 232002.

325I
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HOUSSAM

كومود لوجيستيك
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

HOUSSAM
 HAY SOUANI RUE 8 N° 15 ،

90000، TANGER MAROC
ك2م2د ل2جيست2ك شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
عمر ابن ا خطاب ماس بال2ماس 2 
الطابق 3 رقم 77 - 90000 طنجة 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
: ك2م2د  بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

ل2جيست2ك.
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
ال2طني  الد لي للبضائع ، استيراد   
جصدور ا حمض2ات ، ا خضار املبكرة 

  امل2اد الزراع2ة..
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 2 عمر ابن ا خطاب ماس بال2ماس 
طنجة   90000  -  77 رقم   3 الطابق 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د سف2ان الكبروتي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د سف2ان الكبروتي عن2انه)ا) 
1 س مجمع النجمة الصفاء طابق 1 

شقة 23 90000 طنجة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د سف2ان الكبروتي عن2انه)ا) 
1 س مجمع النجمة الصفاء طابق 1 

شقة 23 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232058.

326I

HOUSSAM

ريشنس طرنس
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

HOUSSAM
 HAY SOUANI RUE 8 N° 15 ،

90000، TANGER MAROC
ريشنس طرنس شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
عمر ابن ا خطاب ماس بال2ماس 2 
الطابق 3 رقم 77 - 90000 طنجة 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : ريشنس 

طرنس.
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ال2طني  الد لي للبضائع.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 2 عمر ابن ا خطاب ماس بال2ماس 
طنجة   90000  -  77 رقم   3 الطابق 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د عبد هللا عد لة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د عبد هللا عد لة عن2انه)ا) 
 90000 املصلى  ا1  رقم  0ا  زنقة 

طنجة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عبد هللا عد لة عن2انه)ا) 
 90000 املصلى  ا1  رقم  0ا  زنقة 

طنجة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 231991.
327I

مكتب ادريس للحسابات

ودغيري بواسون
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
رفع رأسمال الشركة

مكتب ادريس للحسابات
فاس ، 30000، فاس املغرب
 دغيري ب2اس2ن شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 2 بل2ك 
E1 حي ا حسني ليراك فاس - 30000 

فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.55151

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم   2020 و2ن22   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«100.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   200.000» إلى  درهم» 

أ   نقدوة  حصص  جقدوم    : طريق 
ع2ن2ة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1512.

328I

مكتب ادريس للحسابات

مونوطراف
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
رفع رأسمال الشركة

مكتب ادريس للحسابات
فاس ، 30000، فاس املغرب

م2ن2طراف شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي طابق 2  
رقم 192 بل2ك كا جقس2م ا حدوقة 

 اد فاس - 30000 فاس  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
5ا82ا.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم   2020 و2ن22   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«100.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   200.000» إلى  درهم» 
أ   نقدوة  حصص  جقدوم    : طريق 

ع2ن2ة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22  ا2  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 39ا1.

329I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ABIDLOU CARS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير م2الي عبد هللا ، 

70000، الع22ن املغرب
ABIDLOU CARS شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د
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 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
1500 حي ا حتري رقم 728 الع22ن  

- 70000 الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1اا30

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   06

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABIDLOU CARS

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق .

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
728 الع22ن   1500 حي ا حتري رقم 

- 70000 الع22ن املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ل2دوكي   عب2د  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ل2دوكي   عب2د  الس2د 
ال2حدة  ججزئة   E بل2ك   963 رقم 

الع22ن  70000 الع22ن  املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ل2دوكي   عب2د  الس2د 
ال2حدة  ججزئة   E بل2ك   963 رقم 

الع22ن  70000 الع22ن  املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

وناور   13 بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم ا1.

330I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

JAFO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
 45AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17 ، 90000،
TANGER MAROC

JAFO شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مجمع 
الق2اسم ر.د.س. 76 رقم 1أ مسنانة 

- 90000 طنجة املغرب 
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105783
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   09
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

.JAFO : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها
غرض الشركة بإوجاز : اإلوجارات 

  التر يج العقاري.
مجمع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
1أ مسنانة  76 رقم  الق2اسم ر.د.س. 

- 90000 طنجة املغرب .
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د فؤاد البحاتي :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : البحاتي  جمال  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  البحاتي  فؤاد  الس2د 
زنقة اسك2س2ا رقم 8ا جامع املقراع 

90000 طنجة املغرب.
عن2انه)ا)  البحاتي  جمال  الس2د 
 8 رقم  زنقة اسك2س2ا جامع املقراع  

90000 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  البحاتي  فؤاد  الس2د 
زنقة اسك2س2ا رقم 8ا جامع املقراع 

90000 طنجة املغرب

عن2انه)ا)  البحاتي  جمال  الس2د 
 8 رقم  زنقة اسك2س2ا جامع املقراع  

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232115.

331I

CABINET BADREDDINE

BENSIMMO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 
رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

BENSIMMO شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي كلم 7 رقم 

17 طريق آسفي - * مراكش املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.79235

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 و2ن22   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

و2نس  )ة)   الس2د  جف2يت 

اجتماع2ة من  حصة   17 بنسل2مان 

)ة)  الس2د  حصة لفائدة   ا3  أصل 

و2ن22   11 بتاريخ  زم2م2تى  هللا  عبد 

.2020

و2نس  )ة)   الس2د  جف2يت 

اجتماع2ة من  حصة   17 بنسل2مان 

)ة)  الس2د  حصة لفائدة   ا3  أصل 

و2ن22   11 بتاريخ  زم2م2تى  هشام 

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113807.

332I

FIDIS CONSEIL

STE  AZREF  TRAVAUX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDIS CONSEIL
 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME

 RTAGE N°3 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
STE  AZREF  TRAVAUX  شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

1 بل2ك أ رقم 93ا الطابق الثاني 
الشقة رقم 03، مراكش - 0000ا 

مراكش املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

011ا10
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس  ا0 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
  STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AZREF  TRAVAUX
غرض الشركة بإوجاز :  حفر األبار
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الطابق  93ا  أ رقم  بل2ك   1 املسيرة 
 - مراكش   ،03 رقم  الشقة  الثاني 

0000ا مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د السع2د و2س :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
  : مجاهد  الرحمان  عبد  الس2د 
500 حصة بق2مة 100 درهم للحصة 
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  و2س  السع2د  الس2د 
جماعة سعادة مراكش  د ار املزارة  

0000ا مراكش املغرب.
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مجاهد  الرحمان  عبد  الس2د 
ن2ال ن   امي  امزرب  د ار  عن2انه)ا) 

 رزازات 5000ا  رزازات  املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  و2س  السع2د  الس2د 
مراكش  سعادة  جماعة  املزارة  د ار 

0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   17 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 3201.

333I

FIDUCIARE IITIMANE

2N PRINT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC

2N PRINT شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 N 47 عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 SECTEUR 2 INBIAAT 3 CENTRE
 ZLILIG COMMUNE AIN CHKEF

30000 - فاس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63021

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   26
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 2N  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRINT
غرض الشركة بإوجاز : صناعة   

طباعة م2اد التعبئة   التغل2ف .

 N 7ا  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 SECTEUR 2 INBIAAT 3 CENTRE
 ZLILIG COMMUNE AIN CHKEF

30000 - فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2دة نع2مة العصامي :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
العصامي  نع2مة  الس2دة 
2 زنقة ابي شع2ب الدكالي  عن2انه)ا) 
فاس   30000 اقامة سام2ة    8 شقة 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
العصامي  نع2مة  الس2دة 
2 زنقة ابي شع2ب الدكالي  عن2انه)ا) 
فاس   30000 اقامة سام2ة    8 شقة 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1528.

Iا33

JURISMAG SARL

B&SPA SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
ججدود مدة مزا لة مهام املسيرون

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

B&SPA SARL «شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 25، إقامة 
رياض أنفا، شارع ب2رك2ن، أنفا - 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.
«ججدود مدة مزا لة مهام املسيرون»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.266623

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جقرر   2020 و2ن22   22 في  املؤرخ 
املسيرون  مهام  مزا لة  مدة  ججدود 

ملدة: غير محددة السن2ات.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737728.

335I

ز بير ب2تغماس

STE FARAH FAM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ز بير ب2تغماس
اكن2ل املركز جازة ، 35050، جازة 

املغرب
STE FARAH FAM  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 3ا ججزئة 
ماري2ن جازة  - 35000 جازة  املغرب 

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   09
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FARAH FAM
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.TRAITEUR
عن2ان املقر االجتماعي : 3ا ججزئة 

ماري2ن جازة  - 35000 جازة  املغرب .
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : م2نة  دري2ش  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  م2نة  دري2ش  الس2دة 

جازة    35000 ججزئة ماري2ن جازة   3ا 

املغرب .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  م2نة  دري2ش  الس2دة 

جازة    35000 ججزئة ماري2ن جازة   3ا 

املغرب 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   10 بتاريخ  بتازة   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 223.

336I

AUDIT ET CONSEIL 2010

FROID SYSTEME

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

AUDIT ET CONSEIL 2010

 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

FROID SYSTEME شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 19ـ20 

شارع حسن العل2ي - 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.75635

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

رفع  جم   2020 ماي   20 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 

من  أي  درهم»   5.000.000»

«500.000.ا درهم» إلى «9.500.000 

درهم» عن طريق :  إدماج احت2اطي أ  

أرباح أ  عال ات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736361.

337I
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ز بير ب2تغماس

STE  GZENAYA OLIVE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ز بير ب2تغماس
اكن2ل املركز جازة ، 35050، جازة 

املغرب
  STE  GZENAYA OLIVE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ب2رد املركز 
جازة  - 35000 جازة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   09
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
  STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GZENAYA OLIVE SARL
معصرة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 / التصدور  االستيراد   / الزيت2ن 

جم2ع املعامالت التجارية .
ب2رد   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

املركز جازة  - 35000 جازة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 200   : الس2د سل2مان ب2ملك2ل  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 200   : ب2ملاك2ل  الهادي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 200   : ب2ملك2ل   ججاني  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د مراد ب2ملك2ل :  200 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 200   : ب2ملك2ل   محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د سل2مان ب2ملك2ل  عن2انه)ا) 
 35000 جازة   اجدور  جامج2نت  د ار 

جازة املغرب .
الس2د الهادي ب2ملاك2ل عن2انه)ا) 

فرنسا  35000 جازة  املغرب .
عن2انه)ا)  ب2ملك2ل  ججاني  الس2د 

فرنسا  35000 جازة املغرب.
عن2انه)ا)  ب2ملك2ل  مراد  الس2د 

فرنسا  35000 جازة  املغرب .
عن2انه)ا)  الس2د محمد ب2ملك2ل  

فرنسا  35000 جازة  املغرب .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د سل2مان ب2ملك2ل  عن2انه)ا) 
 35000 جازة  اجدور  جامج2نت  د ار 

جازة  املغرب 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  بتازة   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 250.

338I

ا حسين فاض2ل

INNOUVASH
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ا حسين فاض2ل
شقة رقم 05 حي االزدهار 9-75 
مراكش ، 0000ا، مراكش املغرب

INNOUVASH  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
15 املتمع املنهي ا تزء الثاني شارع 
عالل الفا�سي عمارة ب مراكش - 

0000ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
093ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   18
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. INNOUVASH
مصنع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

.VMC
مكتب   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الثاني  ا تزء  املنهي  املتمع   15 رقم 
شارع عالل الفا�سي عمارة ب مراكش 

- 0000ا مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عن2ر   سع2د  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  عن2ر   سع2د  الس2د 
رقم   2 أركان ك2لف ريس2رت شطر 
0000ا  مراكش  جاسلطانت  2اا 

مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  عن2ر   سع2د  الس2د 
رقم   2 أركان ك2لف ريس2رت شطر 
0000ا  مراكش  جاسلطانت  2اا 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   19 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 89ا113.
339I

LAARISS

PRO SOURCING SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 20
 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
 PRO SOURCING SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 213 

عين العتارس الطبقة 2 الشقة 3 
صخيرات جمارة - 12050 صخيرات  

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
130039

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 PRO  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOURCING SARL AU
خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 
استشارات الت2ظ2ف من قبل الد لة

 213  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 3 الشقة   2 الطبقة  العتارس  عين 
صخيرات    12050  - جمارة  صخيرات 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الرح2م  عبد  مرغضين  الس2د 
 7 1 عمارة  عن2انه)ا) رياض االندلس 
الشقة 1 حي الرياض الرباط 12050 

الرباط املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الرح2م  عبد  مرغضين  الس2د 
 7 1 عمارة  عن2انه)ا) رياض االندلس 
الشقة 1 حي الرياض الرباط 12050 

الرباط املغرب
 - بتاريخ  جم اإلوداع القان2ني ب-  

جحت رقم -.

0Iا3
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COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

NORTPRO INDUSTRIEL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC

NORTPRO INDUSTRIEL شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

جار دانت مركب أبراج طنجة جناح 

6 مكتب رقم 13 مكرر، طنجة - 

90000 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

105529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   28

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORTPRO INDUSTRIEL

غرض الشركة بإوجاز : - خدمات 

صناع2ة

استيراد  جصدور  جصن2ع   -

 تس2يق املعدات الصناع2ة

املعدات  إصالح  ص2انة   -

الكهربائ2ة  امل2كان2ك2ة

العمل2ات  جدق2ق  جحسين   -

الصناع2ة

- ا خبرة  االستشارات.

املشغل  املعدات  سالمة   -

الصناع2ة

امل2اد  قطع  استيراد  تس2يق   -

الغ2ار للصناعة.

- منا لة اآلالت.

استعمال  االمتثال  سالمة   -

املعدات الصناع2ة

- عقد شركات

- ا حل2ل  ا خدمات الهندس2ة

بكل  الشركة  اإلدارة  مشاركة   -

ال2سائل  تم2ع الشركات أ  الشركات 

التي جم إنشاؤها أ  التي سيتم إنشاؤها 

بالهدف  مرجبطة  جك2ن  قد   التي 

االجتماعي للشركة.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

جار دانت مركب أبراج طنجة جناح 

 - طنجة  مكرر،   13 رقم  مكتب   6

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د مفتاح ر�سى  :  100 حصة 

بق2مة 1.000 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ر�سى   مفتاح  الس2د 

اومان  إقامة  الر داني  امل2ث2ق  زنقة 

 90000 طنجة   32 شقة   3 طابق 

طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ر�سى   مفتاح  الس2د 

اومان  إقامة  الر داني  امل2ث2ق  زنقة 

 90000 طنجة   32 شقة   3 طابق 

طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 6ا27.

1Iا3

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

HERRAMIENTAS TANGER

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 HERRAMIENTAS TANGER

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

جار دانت مركب أبراج طنجة جناح 

6 مكتب رقم 13 مكرر، طنجة - 

90000 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

105531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   22

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HERRAMIENTAS TANGER

أعمال   -  : غرض الشركة بإوجاز 

البناء  التط2ير املختلفة.

الداخل2ة  األعمال  جم2ع   -

دهان  أغط2ة  )سباكة،   ا خارج2ة 

حائط، كهرباء، بناء، ججص2ص).

النجارة،  الداخل2ة،  التجهيزات   -

ا خضراء،  املساحات  ص2انة 

أغط2ة األرض2ات الصلبة  ا ح2اجز، 

 املرنة.

األملن22م  من  ال2اجهات  أعمال   -

للصدأ  النجارة  املقا م   الف2الا 

ا حدودوة.

املنشئات  التنظ2ف  تشط2ب   -

الصناعي.

امل2اد  املنتجات  استيراد   -

املتعلقة بالنشاط.

املتعلقة  املنتجات  تس2يق   -

بالنشاط.

الشركة  اإلدارة  مشاركة   -

أ   الشركات  ال2سائل  تم2ع  بكافة 

التي  أ   إنشاؤها  جم  التي  الشركات 

سيتم إنشاؤها  التي قد جك2ن مرجبطة 

بهدف الشركة.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

جار دانت مركب أبراج طنجة جناح 

 - طنجة  مكرر،   13 رقم  مكتب   6

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : الس2د الز جال ادريس  

حصة بق2مة 1.000 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د الز جال ادريس  عن2انه)ا) 

طنجة   23 رقم  ا  زنقة  السان2ة  حي 

90000 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د الز جال ادريس  عن2انه)ا) 

طنجة   23 رقم  ا  زنقة  السان2ة  حي 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 7ا27.

2Iا3
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TARIK BOUABDELLAOUI

STE WURTH TRANS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE WURTH TRANS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 51 زنقة 
ال2حدة H اكدال أ5 الطلحا ي 
 جدة - 60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
35167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   02
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WURTH TRANS
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البضائع  حساب الغير  طن2ا   د ل2ا.

زنقة   51  : عن2ان املقر االجتماعي 
ال2حدة H اكدال أ5 الطلحا ي  جدة 

- 60000  جدة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : الس2د الب2اظ مراد 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : ابراه2م  الب2اظ  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د الب2اظ ابراه2م عن2انه)ا) 
 51 رقم  ال2حدة  زنقة  أكدال  حي 

س2دي وحي 60000  جدة املغرب.
عن2انه)ا)  مراد  الب2اظ  الس2د 
الناظ2ر  العر ي  املتاهدون  شارع 

62000 الناظ2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د الب2اظ ابراه2م عن2انه)ا) 

 51 رقم  ال2حدة  زنقة  أكدال  حي 

س2دي وحي 60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1327.

3Iا3

EL HASSANI AUDIT ET CONSEILS

 SOCIETE MARCHANDE

D›EQUIPEMENTS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

 EL HASSANI AUDIT ET

CONSEILS

 BD ZERKTOUNI 13ا

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE MARCHANDE

D›EQUIPEMENTS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 62 زنقة 

العراوبي ج2اللي الطابق الثاني - 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

27839ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جقرر حل   2019 ن2نبر   29 املؤرخ في 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

 SOCIETE MARCHANDE

مبلغ رأسمالها    D’EQUIPEMENTS

مقرها  درهم  عن2ان   300.000
العراوبي ج2اللي  زنقة   62 اإلجتماعي 

الطابق الثاني - 20000 الدار الب2ضاء 

 CESSATION  : ل  نت2جة  املغرب 

.D’ACTIVITE
زنقة   62   حدد مقر التصف2ة ب 

 - الثاني  الطابق  ج2اللي  العراوبي 

200000 الدار الب2ضاء املغرب. 

  عين:
ا حساني    و2نس   الس2د)ة) 
ا28  ف2ال  س2تي  ك2لف  عن2انه)ا)  
ب2سك2رة الن2اصر  املدونة ا خضراء 
الب2ضاء  الدار   20000 الب2ضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737729.
Iاا3

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

METPACK INDUSTRIE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45
 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
 METPACK INDUSTRIE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مجم2عة 
التقدم17 م س 2 الطابق 2 س2دي 
البرن2�سي - 20600 الدار الب2ضاء 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

151ا6ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.METPACK INDUSTRIE SARL
صنع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
عب2ات معدن2ة أ  عب2ات بالست2ك2ة 
أ  أي ن2ع من أن2اع العب2ات ؛معا تة 
 جصدور النفاوات الناججة عن جصن2ع 

؛شراء  جأجير  ب2ع املعدات  العب2ات 

 اآلالت  خط2ط اإلنتاج   ملحقاتها 

عب2ات  جصدور  أ   ب2ع  أ   استيراد   ،

معدن2ة أ  عب2ات بالست2ك2ة أ  أي 

ن2ع من أن2اع العب2ات ؛ بشكل عام ، 

جم2ع العمل2ات التجارية  الصناع2ة 

 املنق2لة  العقارية  املال2ة ، املرجبطة 

بشكل مباشر أ  غير مباشر باألش2اء 

املذك2رة أعاله ، أ  التي من املرجح أن 

،  كذلك أي  تعزز جحق2قها  جنم2تها 

مشاركة مباشرة أ  غير مباشرة ، بأي 

في الشركات التي تسعى  شكل س2اء 

لتحق2ق أهداف مماثلة أ  اات صلة..

عن2ان املقر االجتماعي : مجم2عة 

2 س2دي  الطابق   2 م س  التقدم17 

الب2ضاء  الدار   20600  - البرن2�سي 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 600.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

اال  السنتي�سي  و2نس  الس2د 

 100 حصة بق2مة   3.000   : دري�سي 

درهم للحصة .
حسنا ي  سال ي  بدر  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   3.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

اال  السنتي�سي  و2نس  الس2دة 

دري�سي عن2انه)ا) ججزئة ليزارين زنقة 
شقة   7 أ شطار  اقامة   59 رقم   2

الب2ضاء  الدار   20330 املعاريف   1

املغرب.
حسنا ي  سال ي  بدر  الس2د 

1 شقة  اقامة سفير عمارة  عن2انه)ا) 

6 جنان كال2ف2رن2ا طابق 1عين الشق 

70ا20 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د و2نس السنتي�سي اال دري�سي 
رقم   2 ججزئة ليزارين زنقة  عن2انه)ا) 

59 اقامة أ شطار 7 شقة 1 املعاريف 

20330 الدار الب2ضاء املغرب.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738001.

5Iا3

TGE FIDUS

TANABAT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

TGE FIDUS
حي ال2حدة رقم 168 ، 20800، 

املحمدوة املغرب
TANABAT شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 271 زنقة 

17 ا حسن2ة 1 العل2ا - 20800 
املحمدوة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5ا255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   29
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TANABAT
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
اعمال   - عقارية  معامالت   - البناء 

مختلفة املدن2ة   البناء.
 271  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 20800 1 العل2ا -  17 ا حسن2ة  زنقة 

املحمدوة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د طناجي عبد الرح2م :  100 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الرح2م  عبد  طناجي  الس2د 

عن2انه)ا) ف2ال الش2م2ير شارع م2الي 

بنسل2مان   13000 عبد اللله جرادي 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الرح2م  عبد  طناجي  الس2د 

عن2انه)ا) ف2ال الش2م2ير شارع م2الي 

بنسل2مان   13000 عبد اللله جرادي 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم ا62.

6Iا3

BEN.COMPTA

STE I ABD
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

BEN.COMPTA

شارع الدرف2في عمارة اإلجحاد 

السكن2ة الطابق الثاني رقم 17 

OUJDA MAROC ،60000 ، جدة 

STE I ABD شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 203  ظهر 

املحلة زنقة ا2 - 60000  جدة 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

7ا7ا3

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   18

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE I  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.ABD
التصدور   : غرض الشركة بإوجاز 

 التصدور.
  203  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
60000  جدة   - ا2  ظهر املحلة زنقة 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د عي�سي عبد الكريم :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الكريم  عبد  عي�سي  الس2د 
ا2  ظهر املحلة زنقة   203 عن2انه)ا) 

60000  جدة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الكريم  عبد  عي�سي  الس2د 
ا2  ظهر املحلة زنقة   203 عن2انه)ا) 

60000  جدة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
فبراور   12 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 630.
7Iا3

TGE FIDUS

TGE FIDUS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

TGE FIDUS
حي ال2حدة رقم 168 ، 20800، 

املحمدوة املغرب
TGE FIDUS شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
رقم 9 العل2ا  - 20800 املحمدوة 

املغرب.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
59ا12.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم    2013 أكت2بر  ا2  في  املؤرخ 

ا حالي  االجتماعي  املقر  جح2يل  

العل2ا    9 للشركة من «حي الفتح رقم 

إلى «حي  املحمدوة املغرب»   20800  -

ال2حدة رقم 168 الطابق 1  - 20800 

املحمدوة  املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 29 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائ2ة 

أكت2بر 2013 جحت رقم 1225.

8Iا3

fiduazizi

CAPJUPY CAR

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس، 

70000، الع22ن املغرب

CAPJUPY CAR شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع ش2خ 

محمد املام2ن بد ن رقم  ، 70000 

الع22ن املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

1ا291.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 19 و2ن22 2020 جم  جح2يل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

بد ن  املام2ن  محمد  ش2خ  «شارع 

إلى  الع22ن املغرب»   70000   ، رقم  

الشمالي  املدخل  ال2ق2د  «محطة 

شارع احمد ح2در ،  70000 طرفاوة  

املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1173/2020.

9Iا3
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FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

 Sté BALAD ETTAYEB EL
MAGHREB

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

 Sté BALAD ETTAYEB EL
MAGHREB شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 32 زنقة 
الريحان, ججزئة لعلج السلطاني,حي 
ا حسني  - 60000  جدة اململكة 

املغرب2ة
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

35159
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   12
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 Sté  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BALAD ETTAYEB EL MAGHREB
*استيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

ا ح22انات  
  املنتجات من اصل ح22اني.

*استيراد   جصدور امل2اد الغذائ2ة.
*جرب2ة الد اجن   امل2ا�سي....

زنقة   32  : عن2ان املقر االجتماعي 
السلطاني,حي  لعلج  ججزئة  الريحان, 
اململكة  60000  جدة   - ا حسني  

املغرب2ة.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د سالم ادريس :  250 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2دة سالم سل2ى :  250 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د سالم ال2اس :  250 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د م2ملي ف2صل :  250 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

250 بق2مة   : الس2د سالم ادريس 

25.000 درهم.

الس2دة سالم سل2ى : 250 بق2مة 

25.000 درهم.

بق2مة   250  : الس2د سالم ال2اس 

25.000 درهم.

الس2د م2ملي ف2صل : 250 بق2مة 

25.000 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ادريس  سالم  الس2د 

السلطاني  لعلج  ججزئة  ا حسني  حي 

32 60000  جدة   زنقة الريحان رقم 

اململكة املغرب2ة.

عن2انه)ا)  سل2ى  سالم  الس2دة 

السلطاني  لعلج  ججزئة  ا حسني  حي 

32 60000  جدة  زنقة الريحان رقم 

اململكة املغرب2ة.

عن2انه)ا)  ال2اس  سالم  الس2د 

السلطاني  لعلج  ججزئة  ا حسني  حي 

32 60000  جدة  زنقة الريحان رقم 

اململكة املغرب2ة.

عن2انه)ا)  ف2صل  م2ملي  الس2د 

جا ريرت   65800 الرحمة   حي  ا25 

اململكة املغرب2ة.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ادريس  سالم  الس2د 

السلطاني  لعلج  ججزئة  ا حسني  حي 

32 60000  جدة  زنقة الريحان رقم 

اململكة املغرب2ة

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   02 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1312.

350I

BEN BEL CONSEILS

MEET THE COOK
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS
 SOCOMA 1 834 SOCOMA 83ا

 1، 40000، MARRAKECH
MAROC

MEET THE COOK  شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 
متجرسفلي للملك2ة املسماة ب2طا 

1شارع رحال بن أحمد كليز مراكش - 
0000ا  مراكش  املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
579ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 MEET  : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

. THE COOK
مطعم   : بإوجاز  الشركة  غرض 
خف2فة  محل  جبة   ، ثابت  سعر 

سريعة.
 : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ب2طا  املسماة  للملك2ة  متجرسفلي 
1شارع رحال بن أحمد كليز مراكش - 

0000ا  مراكش  املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د مهدي ربه رب2 :  0ا3 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
330 حصة    : الس2د منيرربه رب2 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د و2نس القرن :  330 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

مسير  رب2   ربه  مهدي  الس2د 
 شريك عن2انه)ا) ح م ججزئة ا حمراء 

رقم 1ا2  0000ا مراكش  املغرب.
الس2د منيرربه رب2 مسير  شريك 
رقم  ا حمراء  ججزئة  م  ح  عن2انه)ا) 

1ا2  0000ا مراكش  املغرب.
شريك  القرن  و2نس  الس2د 
 273 حي ابن جاشفين رقم  عن2انه)ا) 

0000ا مراكش  املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د مهدي ربه رب2 عن2انه)ا) ح 
0000ا  1ا2   رقم  م ججزئة ا حمراء 

مراكش  املغرب   
ح  عن2انه)ا)  الس2د منيرربه رب2  
0000ا  1ا2   رقم  م ججزئة ا حمراء 

مراكش  املغرب 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113859.

351I

FNMCOMPTA

RG IMPORT EXPORT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
RG IMPORT EXPORT  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 21 إقامة 

السعادة شارع إبن مرحل الطابق 02 
رقم 05 طنجة طنجة 90000 طنجة 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105769
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
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اات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 RG  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IMPORT EXPORT
االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 
 التصدور بشكل عام  ج2زيع  تس2يق 

جم2ع املنتجات الغذائ2ة.
عن2ان املقر االجتماعي : 21 إقامة 
السعادة شارع إبن مرحل الطابق 02 
رقم 05 طنجة طنجة 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 520   : حساوني  و2سف  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د محمد و2نس العاقل :  0ا2 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
0ا2    : ا حسني  السع2د  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
العاقل  و2نس  محمد  الس2د 
عن2انه)ا) قرية لشهبة القصر الصغير 
طنجة   90000 فحص أنجرة طنجة 

املغرب.
الس2د السع2د ا حسني عن2انه)ا) 
د ار فرس22ة جماعة  ق2ادة القصر 
 90000 الصغير عمالة فحص أنجرة 

القصر الصغير املغرب.
الس2د و2سف حساوني عن2انه)ا) 
ججزئة ا خير الرقم 565 حي ا خير ح ي 

م الرباط 10170 الرباط املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
العاقل  و2نس  محمد  الس2د 
عن2انه)ا) قرية لشهبة القصر الصغير 
طنجة   90000 فحص أنجرة طنجة 

املغرب
الس2د السع2د ا حسني عن2انه)ا) 
د ار فرس22ة جماعة  ق2ادة القصر 
 90000 الصغير عمالة فحص أنجرة 

القصر الصغير املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 2939.
352I

advanced finance corporate

LIGHTIN STUDIO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc
LIGHTIN STUDIO شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رياض 
2 رقم 168 الطابق اال ل شارع 
فلسطين العال2ة املحمدوة  
 Mohammedia 20800
Mohammedia املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3اا25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 أبريل   02
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIGHTIN STUDIO
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 DESIGNER LUMIERE ET

. INTERIEUR
 2 رياض   : عن2ان املقر االجتماعي 
رقم 168 الطابق اال ل شارع فلسطين 
 Mohammedia املحمدوة   العال2ة 

Mohammedia 20800 املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلقا�سي  ريان  الس2دة 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  بلقا�سي  ريان  الس2دة 
 20800 ا15   رقم  االص2ل  ججزئة 

Mohammedia املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  بلقا�سي  ريان  الس2دة 
 20800 ا15   رقم  االص2ل  ججزئة 

Mohammedia املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة باملحمدوة  بتاريخ 08 و2ن22 

2020 جحت رقم 553.

353I

moorish co

B-ROLL PROD
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
B-ROLL PROD شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10ا شارع 
الزرقط2ني إقامة حماد الطابق 1 
الشقة 1 الب2ضاء - 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
137ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.B-ROLL PROD
اإلنتاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السمعي البصري.
10ا   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
شارع الزرقط2ني إقامة حماد الطابق 
الدار   20000  - الب2ضاء   1 الشقة   1

الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حل2م  اشرف  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  حل2م  اشرف  الس2د 
املنجرة  درب  الكر ى  شارع  ا25 
الب2ضاء  الدار   20200 الب2ضاء 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  حل2م  اشرف  الس2د 
املنجرة  درب  الكر ى  شارع  ا25 
الب2ضاء  الدار   20200 الب2ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم ا73799.

Iا35

FIDUCIARE ECF

WAVES COSMETICS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 16ا

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

WAVES COSMETICS
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 شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مجم2عة 
التقدم ج GH2-17 الطابق الثاني 
س2دي البرن2�سي الدار الب2ضاء - 

20100 الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
1807ا3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2016 وناور   21
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WAVES COSMETICS
ثجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
االستيراد    التجم2ل  منت2جاث 

التصدور.
عن2ان املقر االجتماعي : مجم2عة 
الثاني  الطابق   GH2-17 ج  التقدم 
 - الب2ضاء  الدار  البرن2�سي  س2دي 

20100 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : محمد  الس2د  ش2في 
حصة بق2مة 500.000 درهم للحصة
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  محمد  الس2د  ش2في 
اقامة   28 رقم  أ  زنقة   2 م2ثر  درب 
الب2ضاء  الدار   20100  1 الباه2ة 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  محمد  الس2د  ش2في 
اقامة   28 رقم  أ  زنقة   2 م2ثر  درب 
الب2ضاء  الدار   20100 الباه2ة  

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 22 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

وناور 2016 جحت رقم 013ا59.
355I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

 Sté SERVICES WORKS FOR
YOU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
 Sté SERVICES WORKS FOR
YOU شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 

محاجة, جماعة ب2شفاعة  اد امل2ل  
- 35000 جازة اململكة املغرب2ة

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5327

 01 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 مارس 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 Sté  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES WORKS FOR YOU
*جنظ2ف   : غرض الشركة بإوجاز 

املكاجب.
املشتركة  االماكن  *جنظ2ف 

للمباني)الساللم,املصاعد....).
*جنظ2ف االماكن التجارية.

*ازالة الغبار.
*ص2انة املساحات ا خضراء.

*االشغال العامة.
*الق2ام بجم2ع اشغال البناء..

د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
محاجة, جماعة ب2شفاعة  اد امل2ل  

- 35000 جازة اململكة املغرب2ة.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  الش2ى  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : الس2د الش2ى  ن2ر الدون 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 500  : محمد  الش2ى   الس2د 
بق2مة 50.000 درهم.

 500  : الدون  الس2د الش2ى ن2ر 
بق2مة 50.000 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

محمد عن2انه)ا)  الس2د الش2ى  
ب2شفاعة  اد  جماعة  محاجة,  د ار 

امل2ل  35000 جازة اململكة املغرب2ة.
الدون  ن2ر  الش2ى  الس2د 
جماعة  محاجة,  د ار  عن2انه)ا) 
جازة   3500 امل2ل   ب2شفاعة  اد 

اململكة املغرب2ة.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
محمد عن2انه)ا)  الس2د الش2ى  
ب2شفاعة  اد  جماعة  محاجة,  د ار 

امل2ل  35000 جازة اململكة املغرب2ة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس  ا2  بتاريخ  بتازة   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 215.
356I

advanced finance corporate

EL GHALIA FUTUR
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc
EL GHALIA FUTUR شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 MAGASIN RIAD ESSALAM
 N°108 Mohammedia 20800

Mohammedia MAROC
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

77ا25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   02

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 EL  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GHALIA FUTUR

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

 PROMOTEUR IMMOBILIER ET

 TRAVAUX DIVERS ET IMPORT

.EXPORT

 : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 MAGASIN RIAD ESSALAM

 N°108 Mohammedia 20800

.Mohammedia MAROC

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة  الس2د مجد رشدي :  

بق2مة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : الس2د مجد محمد 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  رشدي  مجد  الس2د 
 20800  108 رقم  السالم  رياض 

Mohammedia املغرب.

عن2انه)ا)  محمد  مجد  الس2د 
 20800  108 رقم  السالم  رياض 

Mohammedia املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  رشدي  مجد  الس2د 
 20800  108 رقم  السالم  رياض 

Mohammedia املغرب

عن2انه)ا)  محمد  مجد  الس2د 
 20800  108 رقم  السالم  رياض 

Mohammedia املغرب.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة باملحمدوة  بتاريخ 22 و2ن22 

2020 جحت رقم 576.
357I

chettioui

MANAHIL BLANDA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

chettioui
حي املسيرة ا خضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 30 ، 92150، القصر الكبير 
املغرب

MANAHIL BLANDA شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي د از بناندة 

جماعة قصر بجير ق2ادة س2دي 
سالمة  - 92150 القصر الكبير 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
2587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   09
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANAHIL BLANDA
ب2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االل2ات الفالح2ة.
د از   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ق2ادة  بجير  قصر  جماعة  بناندة 
القصر   92150  - سالمة   س2دي 

الكبير املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة ح2اة قاب2 :  1.000 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

حي  الس2دة ح2اة قاب2 عن2انه)ا) 

 92150 30 03 ى)  جاسالم م/أ قعث 

القصر الكبير املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

حي  الس2دة ح2اة قاب2 عن2انه)ا) 

 92150 30 03 ى)  جاسالم م/أ قعث 

القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 25 بتاريخ  االبتدائ2ة بالقصر الكبير  

و2ن22 2020 جحت رقم 252.

358I

FIDUCIARE ECF

WAVES COSMETICS
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 16ا

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

WAVES COSMETICS «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: مجم2عة 

التقدم ج GH2-17 الطابق الثاني 

س2دي البرن2�سي الدار الب2ضاء - 

20100 الدار الب2ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

1807ا3.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2016 وناور   25 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

من  محمد  الس2د  ش2في  استقالة 

منصب مسير.

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

تع2ين الس2دة ضميري فاطمة مسيرة 

 ح2دة للشركة.

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

على  ونص  الذي   :15 رقم  بند 

ماولي:  الس2دة ضميري فاطمة مسيرة 

للشركة

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

فبراور 2016 جحت رقم 595029.

359I

ANEXIS CONSEIL

3A INDUSTRIE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة صبري ب2جمعة الطابق 

اال ل الشقة 6 الدار الب2ضاء، 

Casablanca ،20110 املغرب

3A INDUSTRIE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 12, زنقة 

صبري ب2جمعة الطابق األ ل شقة 

رقم 6 - 20110 الدار الب2ضاء 

املغرب.

جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 

71ا329.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جمت   2018 أكت2بر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

التازي  أحمد   )ة)   جف2يت الس2د 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة   5.000

)ة)   الس2د  لفائدة   حصة   10.000

أكت2بر   22 بتاريخ  براه2م  بن  عادل 

.2018

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 08 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ن2نبر 2018 جحت رقم 82200.

360I

FIDUCIARE ECF

ASSU TRAV
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 16ا

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

ASSU TRAV  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 6ا شارع 

الزرقط2ني الطابق 2 رقم 6 - 

20000 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

357ا6ا

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 ASSU : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

. TRAV

أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء.

6ا شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
الزرقط2ني الطابق 2 رقم 6 - 20000 

الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محمد  الشريف  اوت  الس2د 

الصغير :  250 حصة بق2مة 25.000 

درهم للحصة .

الس2د صادق هشام :  250 حصة 

بق2مة 25.000 درهم للحصة .

الس2د نصري حم2د :  500 حصة 

بق2مة 50.000 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
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محمد  الشريف  اوت  الس2د 
عين  زنقة   69 عن2انه)ا)  الصغير 

ج2هرة حي واسم2نة 20300 خريبكة 

املغرب.

عن2انه)ا)  هشام  صادق  الس2د 
12 زنقة 1 د ار عالل النهصة 20300 

خريبكة املغرب.

الس2د نصري حم2د عن2انه)ا) حي 

 20300 مسيرة بل2ك ج شارع أحمد 

خريبكة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  هشام  صادق  الس2د 
12 زنقة 1 د ار عالل النهصة 20300 

خريبكة املغرب

الس2د نصري حم2د عن2انه)ا) حي 

 20300 مسيرة بل2ك ج شارع أحمد 

خريبكة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738290.
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CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

لكزولي ايندوستريال اند 
تيكنيكال سبالي

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI

MED

 place mozart residence

 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7

tanger، 90000، tanger املغرب

لكز لي اوند ستروال اند ج2كن2كال 

سبالي شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي بالص 

م2زار اقامة جدغين الطابق 2 رقم 7 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   30

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : لكز لي 

اوند ستروال اند ج2كن2كال سبالي.

ج2فير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املعدات الصناع2ة.

بالص   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 7 2 رقم  م2زار اقامة جدغين الطابق 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الكز لي  خالد  الس2د 
0ا  رقم   1 البركة  ا حسني  املتمع 

90000 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الكز لي  خالد  الس2د 
0ا  رقم   1 البركة  ا حسني  املتمع 

90000 طنجة املغرب

 - بتاريخ  جم اإلوداع القان2ني ب-  

جحت رقم -.
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ج2هرة  سع2دي

KRH.IMMO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

دو2ان األستااة ج2هرة  سع2دي

م2ثقة ببركان
زا ية شارع محمد ا خامس  شارع 

بئر أنزران

إقامة ب2بشر الطابق األ ل مكتب 
رقم 7 )أمام العمالة).

KRH.» إعالن عن جأسيس شركة

IMMO» ش.ا.م.م.

مقرها االجتماعي: أحفير، الطابق 

السفلي 18 زنقة أن2ال حي ع2اطف 

.2
رأسمالها االجتماعي :  100.000.00 

درهم

من  حرر  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 

ج2هرة  سع2دي  األستااة  طرف 

فبراور     26 بتاريخ  ببركان  م2ثقة 

بتاريخ  2020،  مستل  مارس   13

املراجع  جحت   ،2020 مارس   18

األمر   ،2806 ستل اإلوداع   : اآلج2ة 

2751، ال2صل مجانا،  باالستخالص 

لشركة  األسا�سي  القان2ن  جم  ضع 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات املميزات 

اآلج2ة : 

«KRH.IMMO» :  التسم2ة

مسؤ ل2ة  اات  شركة   : الشكل 

محد دة.
للمقا لة:  امل2حد  التعريف  رقم 

665000071ا5ا002. 

الهدف االجتماعي تهدف الشركة 

إلى :

تشي2د  لغرض  األرا�سي  شراء   -

أ   للسكن  املخصصة  املباني 

أ   الصناعي  أ   التجاري  االستخدام 

أ   ب2عها  قصد  مباني  أي  استئجار 

استئجارها.

أشكاله  كذلك  بجم2ع  البناء   -

ا حفر  عمل2ات  بجم2ع  الق2ام 

الصحي  بامل2اه  الصرف   اإلمداد 

 إعداد أرصفة الطرق. 

إنشاء  بجم2ع أشكاله،  االقتناء   -
األ راش  األص2ل  جم2ع   استغالل 

التجارية املتعلقة بمقا لة البناء.

إنجاز جم2ع العمل2ات املتعلقة   -

باإلنعاش العقاري، البناء  التجزئة.
- جم2ع عمل2ات اإلنعاش العقاري 

 البناء  التقس2م  التجزئة.

- أعمال التجهيز، جط2ير املعدات، 

جصم2م  اجهات  التقس2م  إعادة 

أ   ا حضري  باملدار  ال2اقعة  املباني 

املدار القر ي. 

- ججارة البضائع. 

العمل2ات  جم2ع  عام،  -  بشكل 

املتعلقة بشكل مباشر أ  غير مباشر، 

من  أخرى  أ   ب2احدة  جزئ2ًا  أ   كل2ًا 

أعاله،  الك  إليها  املشار  العمل2ات 

نشاط  جط2ير  أ   تعزيز  أ   لتسه2ل 

املشاركات  جم2ع  الشركة،  كذلك 

بأي شكل  املباشرة،  أ  غير  املباشرة 

من األشكال في الشركات التي تسعى 

اات  أ   مماثلة  أهداف  جحق2ق  إلى 

صلة. 

الطابق  أحفير،   : املقر االجتماعي 

زنقة أن2ال حي ع2اطف   18 السفلي 

.2

املدة :  99 ابتداء من جاريخ التق22د 

في الستل التجاري.

الرأسمال االجتماعي  املساهم2ن: 

 ( حدد الرأسمال االجتماعي في مبلغ 

100.000 ) مائة ألف درهم، مقسمة 

على النح2 اآلتي: 

00ا حصة بالنسبة للس2د رش2د 

للحصة  درهم   100 بنسبة  غازي 

ال2احدة أي 0.000ا درهما.

300 حصة بالنسبة للس2د كمال 

للحصة  درهم   100 بنسبة  حساني 

ال2احدة أي 30.000 درهما.

للس2دة  بالنسبة  حصة   300

درهم   100 بنسبة  ب2تشيش  حن2فة 

للحصة ال2احدة أي 30.000 درهما.

: تسير الشركة من طرف  التس2ير 

الس2د رش2د غازي ا حامل للبطاقة 

 FA36832 رقم:  للتعريف  ال2طن2ة 

بمقت�سى  أ   محد دة،  غير  ملدة 

جف2يض ممن2ح للغير.  

بكتابة  القان2ني  اإلوداع  جم 

ببركان  االبتدائ2ة  املحكمة  ضبط 

2020، جحت عدد:  06 و2ل22ز  بتاريخ 

 .237/2020

نسخة قصد النشر  الب2ان

األستااة ج2هرة  سع2دي م2ثقة
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الع22ن استشارات

EL GAIRAH FRERES
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جقل2ص هدف الشركة

الع22ن استشارات
رقم 31 شارع االمير م2الي عبد هللا ، 

70000، الع22ن املغرب
EL GAIRAH FRERES  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها االجتماعي ججزئة 

مدونة ال2حدة الشطر الثاني بل2ك 1 
رقم 772 - 70000 الع22ن املغرب.

جقل2ص هدف الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

30195
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 و2ل22ز 2020 جم حذف 
األنشطة التال2ة من نشاط الشركة 

ا حالي :
الص2د  بنشاط  وتعلق  ما  كل 
العامة  النقل،  االشغال  البحري، 

 العقار...
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 06 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1223.

Iا36

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

STANDARD FER
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس 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

STANDARD FER شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 
الشقادفة الطريق ال2طن2ة رقم 1 

عربا ة  - 102ا1 س2ق اربعاء الغرب 
املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
26585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STANDARD FER
نجارة   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حدود
- ب2ع ا حدود   االل2من22م

- االستيراد  التصدور.
د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 1 رقم  ال2طن2ة  الطريق  الشقادفة 
عربا ة  - 102ا1 س2ق اربعاء الغرب 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : الس2د املختار القاسمي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د املختار القاسمي عن2انه)ا) 
الع2امرة  ق  ج    املركزية  الع2امرة 
دائرة الل2ك2س  92150 القصر الكبير 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د املختار القاسمي عن2انه)ا) 
الع2امرة  ق  ج    املركزية  الع2امرة 
دائرة الل2ك2س  92150 القصر الكبير 

املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
الغرب   االربعاء  بس2ق  االبتدائ2ة 
رقم  جحت   2020 و2ل22ز   06 بتاريخ 

.221
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ADVISORIS

CANET LEVAGE SA
إعالن متعدد القرارات

CANET LEVAGE SA
شركة مجه2لة االسم

 رأسمالها 1.000.000،00 درهم
املقر الرئي�سي :  عمارة رقم 1، الزنقة 
1،  حي عكاشة، عين السبع  – الدار 

الب2ضاء 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

306931
بمقت�سى محضر بتاريخ  

28/05/2020 ، قررت ا تمع2ة 
العامة العادوة:

-  معاونة  امل2افقة على استقالة 
الس2د PHILIPPE CANET من  

مهامه كمتصرف في الشركة ؛
-  معاونة   امل2افقة على استقالة 
   GHISLAIN GILLES CANET الس2د

من مهامه كمتصرف في الشركة. 
جم اإلوداع القان2ني لدى املحكمة 
بتاريخ  بالدارالب2ضاء  التجارية 
10/06/2020 جحت الرقم 737730.
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ADVISORIS

CANET LEVAGE SA
إعالن متعدد القرارات

CANET LEVAGE SA
شركة مجه2لة االسم، رأسمالها 

1.000.000،00 درهم
املقر الرئي�سي :  عمارة رقم 1، الزنقة 
1،  حي عكاشة، عين السبع  – الدار 

الب2ضاء 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

306931
بتاريخ   محضر  بمقت�سى 
2020/05/04، قرر  مجلس اإلدارة :

معاونة  امل2افقة على استقالة    -
الس2د PHILIPPE CANET من  مهامه 

كرئيس مدور عام للشركة ؛

 OLIVIER الس2د    تع2ين     -
PUECH   في منصب  رئيس مدور عام 

في  كمتصرف  جنصيبه  ملدة  للشركة 

الشركة.

جم اإلوداع القان2ني لدى املحكمة 

بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

10/06/2020 جحت الرقم 5ا7366.
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CORPORATE AUDIT GROUP

IRG SECUR RENDEMENT
جأسيس صند ق مشترك للت2ظ2ف

 IRG SECUR RENDEMENT

«صند ق مشترك للت2ظ2ف»

 عن2ان مقره االجتماعي : 112، 

شارع أنفا - 20000 الدار الب2ضاء 

املغرب

«جأسيس صند ق مشترك 

للت2ظ2ف»

 IRG SECUR  : تسم2ة الصند ق -

RENDEMENT

 ،112  : عن2ان املقر االجتماعي   -

الب2ضاء  الدار   20000  - أنفا  شارع 

املغرب.

أجلها  من  جأسس  التي  املدة   -

الصند ق: 99 سنة  .

- مبلغ رأسمال الصند ق )درهم): 

1.000.000

 IRG ASSET  : مؤسسة التدبير   -

MANAGEMENT

- املؤسسة ال2ديعة : CDG مقرها 

و2سف،  م2الي  ساحة  بالرباط، 

إقامة مام2ن2ة.

 EL  : للحسابات  األ ل  املنتدب   -

JERARI AUDIT & CONSEIL

- جاريخ  رقم اعتماد نظام التدبير 
لس2ق  املغرب2ة  اله2ئة  طرف  من 
 : رقم   –  2020 ماي   18 الرسام2ل: 

GP2003ا

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 07 بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 95ا738.
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«LAMRANI BABY SITTER»
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، ا تدودة املغرب
 «LAMRANI BABY SITTER»

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 11 
وناور، مركز األعمال فاطمة الزهراء، 
عمارة رقم 1، الطابق األ ل، مكتب 
رقم 5، مراكش. - 0000ا  مراكش. 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
237ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   13
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«LAMRANI BABY SITTER»
غرض الشركة بإوجاز : - التجم2ل. 
- حاضنة اطفال. - ب2ع م2اد التجم2ل. 

- االستيراد  التصدور..
 11 عن2ان املقر االجتماعي : شارع 
وناور، مركز األعمال فاطمة الزهراء، 
مكتب  الطابق األ ل،   ،1 عمارة رقم 
مراكش.  0000ا    - مراكش.   ،5 رقم 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2دة أمال العمراني 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة أمال العمراني عن2انه)ا)  

مراكش 0000ا  مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة أمال العمراني عن2انه)ا)  

مراكش 0000ا  مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113607.
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CABINET IMFI CONSEIL

«MEGA METALLIQUE»
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

CABINET IMFI CONSEIL

حي السالم، 13، شارع الشع2ب2ة 

طالل، ا تدودة. ، 000ا2، ا تدودة 

املغرب

«MEGA METALLIQUE» شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 12، عمر 

السال ي، الطابق الثاني، رقم 15، 

مرس السلطان، الدار اب2ضاء. - 

20030 الدار اب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63653ا 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور  ا1 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«MEGA METALLIQUE»

البناء   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
امل2كان2ك  األنابيب،  املعدني، 
أشغال  الصناع2ة،   الص2انة 

مختلفة، الهندسة املدن2ة..
عن2ان املقر االجتماعي : 12، عمر 
 ،15 رقم  الثاني،  الطابق  السال ي، 
 - اب2ضاء.  الدار  السلطان،  مرس 

20030 الدار اب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د أحمد أ لعريف 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د أحمد أ لعريف عن2انه)ا) 
اب2ضاء  الدار   20030 اب2ضاء  الدار 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د أحمد أ لعريف عن2انه)ا) 
اب2ضاء  الدار   20030 اب2ضاء  الدار 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم -.
370I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 يطو ار
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد زنقة 3ا رقم 5 ق.ج ، 
0اا20، الدارالب2ضاء املغرب

ف2ط2فار شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة رقم 3 الطابق 
األ ل  - 90ا20 الب2ضاء  املغرب 
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

63309ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ف2ط2فار.

جصن2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املنتجات  ج2زيع  تس2يق  العب2ات  

التجم2ل     الص2دالن2ة  منتجات 

شبه الطب2ة.

26 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 

الطابق   3 رقم  شقة  سلطان  مرس 

األ ل  - 90ا20 الب2ضاء  املغرب .

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د أحمد أفقير  :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  أفقير   أحمد  الس2د 

 13160   26 رقم  ا حب2س  زنقة 

بنساومان  املغرب .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  أفقير   أحمد  الس2د 

 13160   26 رقم  ا حب2س  زنقة 

بنساومان  املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 26 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 31ا737.
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CABINET BENHASSAN SARL AU

RENODEK
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد زنقة 3ا رقم 5 ق.ج ، 
0اا20، الدارالب2ضاء املغرب

RENODEK شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس سلطان شقة رقم 03 الطابق 
األ ل  - 90ا20 الب2ضاء  املغرب 
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63317ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RENODEK
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البناء   أشغال مختلفة جم2ع أن2اع 

الت2ضيب   التزون .
26 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
الطابق   03 مرس سلطان شقة رقم 

األ ل  - 90ا20 الب2ضاء  املغرب .
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : الس2د أو2ب ك2لي 

بق2مة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : الس2د جكرا ي رب2ع 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
رقم  الس2د أو2ب ك2لي عن2انه)ا) 
10 زنقة عبد ا حق بن مح22 طابق 3 
شقة 5 حي النخ2ل  0ا202 الب2ضاء 

املغرب .

عن2انه)ا)  رب2ع  جكرا ي  الس2د 

أ عمارة   23 األزهار مجم2عة  ججزئة 

0ا203  األلفة    5 الشقة   276

الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

رقم  الس2د أو2ب ك2لي عن2انه)ا) 

10 زنقة عبد ا حق بن مح22 طابق 3 

شقة 5 حي النخ2ل  0ا202 الب2ضاء  

املغرب

عن2انه)ا)  رب2ع  جكرا ي  الس2د 

أ عمارة   23 األزهار مجم2عة  ججزئة 

0ا203  األلفة    5 الشقة   276

الب2ضاء املغرب 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 26 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 35ا737.

372I

«EXTRAHLAL AGRI»

IMIANE

إعالن متعدد القرارات

«IMIANE»

 PK 2780 RR316 Douar

SRAHNA CT MLY ABDALLAH-

 EL Jadida ، 24000، EL JADIDA

MAROC

IMIANE «شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: ن.ك 

2780، الطريق ا ته2ية 316، د ار 

السراغنة، جماعة م2الي عبد هللا - 

000ا2 ا تدودة املعرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

.2119

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 و2ن22   15 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

- نقل مقر الشركة من: 85، شارع 
املهدي،  إقامة  ا خامس،  محمد 
الطريق   ،2780 ن.ك  إلى:  ا تدودة 
السراغنة،  د ار   ،316 ا ته2ية 
 - ا تدودة.  جماعة م2الي عبد هللا، 
 IMIANE التشط2ب على فرع الشركة
طريق   ،3 ا تن2ب  بنجمة  الكائنة 

س2دي ب2زيد، ا تدودة
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم ا: الذي ونص على ماولي: 

ا خاص بمقر الشركة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة با تدودة  بتاريخ ا2 و2ن22 

2020 جحت رقم 25010.
373I

CRI MEKNES

STE RAYAN  MEK
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
قفل التصف2ة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

STE RAYAN  MEK  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي :  اقامة 
ر ميساء الشقة رقم 20 شارع 
السعدوين املدونة ا تدودة  - 

50000 مكناس  املغرب.
قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9ا397.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر حل   2020 و2ن22   08 املؤرخ في 
اات  شركة    STE RAYAN  MEK
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  ال2ح2د 
اإلجتماعي   مقرها  درهم  عن2ان 
اقامة ر ميساء الشقة رقم 20 شارع 
السعدوين املدونة ا تدودة  - 50000 
الإلغالق  نت2جة  املغرب  مكناس  

النهائي للتصف2ة   إنهاء جم2ع أنشطة 
.RAYAN  MEK شركة

  عين:
يعق2بي     طارق    الس2د)ة) 
عن2انه)ا)  اقامة ر ميساء الشقة رقم 
20 شارع السعدوين املدونة ا تدودة  
50000 مكناس  املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
اقامة  2020  في   و2ن22   16 بتاريخ 
شارع   20 رقم  الشقة  ر ميساء 
السعدوين املدونة ا تدودة  - 50000 

مكناس  املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم  63ا  .

Iا37

CRI MEKNES

 LARAICHI  LOCATION 
S.A.R.L AU

إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 LARAICHI  LOCATION S.A.R.L 
AU  «شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة اات الشريك ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: الطابق 
السفلي رقم 5 العمارة 20 زنقة 

الداخلة  - - مكناس   املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: -.
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 مارس   10 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
 » تغ2ير املقر االجتماعي لشركة      -
 LARAICHI  LOCATION S.A.R.L
الكائن:  القدوم  مقرها  من     »  AU
 20 العمارة   5 رقم  السفلي  الطابق 
مقرها  إلى  مكناس   الداخلة  زنقة 

ا تدود:
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 كراج برقم 216 مرجان 2 مكناس -  
ب2ع مجم2ع ا حصص  )5000) حصة 
100 درهم من طرف الس2د  من فئة 
لبطاقة  ا حامل  رش2د   العراي�سي 
التعريف ال2طن2ة رقم دال188863,   
لفائدة الس2د   التاكي سف2ان ا حامل 
رقم  ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة 
دال773588 - تغ2ير اسم الشركة الى 
ALLO RIAD CAR SARL AU - قب2ل 
رش2د   العراي�سي  الس2د  استقالة 
ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة  ا حامل 
كمسير  مهامه  دال188863من  رقم 
ثاني في الشركة  تع2ين الس2د  التاكي 
التعريف  لبطاقة  ا حامل  سف2ان 
كمسير  دال773588  رقم  ال2طن2ة 

 شريك  ح2د في الشركة
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
الذي ونص  بند رقم 6-7-14-17: 
االجتماعي  املقر  تغ2ير    - ماولي:  على 
 LARAICHI  LOCATION »   لشركة
من مقرها القدوم     »  S.A.R.L AU
الكائن: الطابق السفلي رقم 5 العمارة 
إلى مقرها  20 زنقة الداخلة مكناس  
مرجان   216 برقم  كراج  ا تدود: 
ب2ع مجم2ع ا حصص     - مكناس   2
درهم   100 فئة  من  حصة   (5000(
رش2د   العراي�سي  الس2د  طرف  من 
ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة  ا حامل 
الس2د    لفائدة  دال188863,    رقم 
لبطاقة  ا حامل  سف2ان  التاكي 
التعريف ال2طن2ة رقم دال773588 
 ALLO RIAD تغ2ير اسم الشركة الى -
استقالة  قب2ل   -  CAR SARL AU
ا حامل  رش2د   العراي�سي  الس2د 
رقم  ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة 
دال188863من مهامه كمسير ثاني في 
الشركة  تع2ين الس2د  التاكي سف2ان 
ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة  ا حامل 
كمسير  شريك  دال773588  رقم 

 ح2د في الشركة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 5ا16.

375I

ازهر أحمد

 ETABLISSEMENT PLANETE

D›ENFANT PRIVEE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

قفل التصف2ة

ازهر أحمد

رقم 11 حي القدس بنس2دة فاس ، 

30030، فاس املغرب

 ETABLISSEMENT PLANETE

D›ENFANT PRIVEE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : القطعة 

ا7حي الفرح بنس2دة - 30030 فاس 

املغرب.

قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 

.51893

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جقرر   2018 من شتنبر   06 املؤرخ في 

 ETABLISSEMENT PLANETE حل 

اات  شركة   D’ENFANT PRIVEE

رأسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل2ة 

مقرها  درهم  عن2ان   100.000

الفرح  ا7حي  القطعة  اإلجتماعي 

بنس2دة - 30030 فاس املغرب نت2جة 

لت2قف العمل.

  عين:

بنبراه2م مدني  ح2رية   الس2د)ة) 

أحمد  زنقة   65 رقم  عن2انه)ا)    

طريق  املهدي  ججزئة  الب2ضا ي 

املغرب  فاس   30020 السمن  عين 

كمصفي )ة) للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 

2018  في  شتنبر  من   06 بتاريخ 

 - بنس2دة  الفرح  ا7حي  القطعة 

30030 فاس املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

التجارية بفاس  بتاريخ 05 من أكت2بر 

2018 جحت رقم 3049/18.

376I

cabinet de normalisation comptable sarl

 RENAL EQUIPEMENT
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

 cabinet de normalisation
comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، 281
20300، casablanca maroc

 RENAL EQUIPEMENT «SARL
AU» شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي  ا، زنقة 
ر كر ى شقة 9 - 20300 الدار 

Maroc الب2ضاء
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
357ااا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 شتنبر   23
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 RENAL : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.«EQUIPEMENT «SARL AU
غرض الشركة بإوجاز : - شراء ب2ع 
معدات  منتجات  استيراد  جصدور 

جصف2ة الكلي
امل2اد  جم2ع  بشأن  التفا ض   -

 املنتجات الطب2ة
-   بصفة عامة جم2ع العمل2ات 
التجارية   الصناع2ة, املال2ة املنق2لة 
بطريقة  املرجبطة  منق2لة  الغير    
بالهدف  مباشرة  أ غير  مباشرة 
االجتماعي أ  جم2ع األهداف املماثلة 
  التي من شأنها املساهمة في جحق2ق 

  جط2ير أنشطة الشركة..
ا، زنقة    : عن2ان املقر االجتماعي 
الدار   20300  -  9 شقة  ر كر ى 

.Maroc الب2ضاء

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2دة كريمة املكا ي  
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة كريمة املكا ي  عن2انه)ا)  
 20300  9 شقة  ر كر ى  زنقة  ا، 

.Maroc الدار الب2ضاء
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2دة كريمة املكا ي  عن2انه)ا)  
 20300  9 شقة  ر كر ى  زنقة  ا، 

Maroc الدار الب2ضاء
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

أكت2بر 2019 جحت رقم 715692.

377I

AUDEXIN CONSULTING MAROC

 AUDEXIN CONSULTING
MAROC

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

 AUDEXIN CONSULTING
MAROC

طنجة، شارع ادريس 1، طنجة 
ا فيس سنتر طنجة، شارع ادريس 
1، طنجة ا فيس سنتر، 90000، 

طنجة املغرب
 AUDEXIN CONSULTING

MAROC شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي طنجة، 
شارع  ادريس اال ل، اقامة ا فيس 
سانتر ، الطابق 6، رقم 61. طنجة، 
شارع  ادريس اال ل، اقامة ا فيس 
سانتر ، الطابق 6، رقم 61. 90000 

طنجة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

97951
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 مارس  ا0 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AUDEXIN CONSULTING

.MAROC

محاسب   : غرض الشركة بإوجاز 

خبير- مدقق حسابات- ائتماني

وخص  ما  كل  عامة  بصفة 

القان2ن2ة  ا حسابات  االستشارات 

 املال2ة.

طنجة،   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

ا فيس  اقامة  اال ل،  ادريس  شارع  
طنجة،   .61 رقم   ،6 الطابق   ، سانتر 

ا فيس  اقامة  اال ل،  ادريس  شارع  
 90000 .61 رقم   ،6 الطابق   ، سانتر 

طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د هشام زغ2دة :  900 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2دة  فاء زغ2دة :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  زغ2دة  هشام  الس2د 

اقامة  ادريس اال ل،  شارع   طنجة، 
 .61 رقم   ،6 الطابق   ، ا فيس سانتر 

90000 طنجة املغرب.
عن2انه)ا)  زغ2دة  الس2دة  فاء 

 ،3 عمارة  اقامة فصل هللا،  طنجة، 
رقم 2ا 90000 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  زغ2دة  هشام  الس2د 

اقامة  ادريس اال ل،  شارع   طنجة، 
 .61 رقم   ،6 الطابق   ، ا فيس سانتر 

90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ماي  ا2  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

.M3191922835 2019 جحت رقم
378I

AUDEXIN CONSULTING MAROC

HAKAMED
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 AUDEXIN CONSULTING
MAROC

طنجة، شارع ادريس 1، طنجة 
ا فيس سنتر طنجة، شارع ادريس 
1، طنجة ا فيس سنتر، 90000، 

طنجة املغرب
HAKAMED شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي طنجة، 
شارع  ادريس اال ل، اقامة ا فيس 
سانت ، الطابق 6، رقم 61. طنجة، 
شارع  ادريس اال ل، اقامة ا فيس 
سانت ، الطابق 6، رقم 61. 90000 

طنجة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
609ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAKAMED
االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 
امل2اد الطب2ة  ب2ع  شراء   التصدور- 
جر يج  ج2زيع امل2اد   -  شبه الطب2ة 

الطب2ة  شبه الطب2ة .
طنجة،   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ا فيس  اقامة  اال ل،  ادريس  شارع  
61. طنجة،  6، رقم  الطابق   ، سانت 

ا فيس  اقامة  اال ل،  ادريس  شارع  
 90000 .61 6، رقم  سانت ، الطابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : ال2هابي  حسن  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ال2هابي  حسن  الس2د 

اقامة  ادريس اال ل،  شارع   طنجة، 
 .61 رقم   ،6 الطابق   ، ا فيس سانت 

90000 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ال2هابي  حسن  الس2د 

اقامة  ادريس اال ل،  شارع   طنجة، 
 .61 رقم   ،6 الطابق   ، ا فيس سانت 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   03 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

.M0320202020 جحت رقم 7053ا

379I

LAZARELEC

لزارإليك
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

LAZARELEC

 SECTEUR A BOUTAYEB

 PHARMACIE MAKKA  NADOR

 PHARMACIE MAKKA، 62012،

nador maroc

لزارإل2ك شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي ا الد 

ب2ط2ب شارع ا2 رقم 22 الناظ2ر - 

62000 الناظ2ر املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

19787

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

لزارإل2ك.

ب2ع     : بإوجاز  الشركة  غرض 

جرك2ب م2اد الكهرباء.

: حي ا الد  عن2ان املقر االجتماعي 

 - الناظ2ر   22 رقم  ا2  ب2ط2ب شارع 

62000 الناظ2ر املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    : الس2د سع2د لزعر 

بق2مة 100 درهم للحصة .

100 حصة    : الس2د نب2ل ملرابط 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  لزعر  سع2د  الس2د 

 62000 الناظ2ر  ش2كر  بني  اغبال 

الناظ2ر املغرب.

عن2انه)ا)  ملرابط  نب2ل  الس2د 

 62000 الناظ2ر  ش2كر  بني  اغبال 

الناظ2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  لزعر  سع2د  الس2د 

 62000 الناظ2ر  ش2كر  بني  اغبال 

الناظ2ر املغرب

عن2انه)ا)  ملرابط  نب2ل  الس2د 

 62000 الناظ2ر  ش2كر  بني  اغبال 

الناظ2ر املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 10 مارس 

2020 جحت رقم 353.

380I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE PALMO

GARDIENNAGE SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE PALMO

  GARDIENNAGE SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي قصر  الد 

عميرة ا ف2س الراش2دوة الراش2دوة 

52000 الراش2دوة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

13657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   31

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

متب2عة  الشركة  تسم2ة 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 SOCIETE PALMO  : تسم2تها 

. GARDIENNAGE SARL AU

غرض الشركة بإوجاز : ا حراسة.

عن2ان املقر االجتماعي : قصر  الد 

عميرة ا ف2س الراش2دوة الراش2دوة 

52000 الراش2دوة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  امحمد  ا ديش  الس2د 
م2الي  13رقم5ا11ججزئة  مجم2عة 

الراش2دوة   52000 الشريف   علي 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د ا ديش ن2ر الدون  عن2انه)ا) 
م2الي  13رقم5ا11ججزئة  مجم2عة 

الراش2دوة   52000 الشريف   علي 

املغرب

 - بتاريخ  جم اإلوداع القان2ني ب-  

جحت رقم -.

381I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE CAR RENTAL

ERRACHIDIA SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE CAR RENTAL

ERRACHIDIA SARL AU  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ف2ال 
رقم 7ا عين العاطي 2 الراش2دوة 

الرش2دوة 52000 الراش2دوة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

13637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   18

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE CAR RENTAL  :

. ERRACHIDIA SARL AU
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق.
ف2ال   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الراش2دوة   2 العاطي  عين  7ا  رقم 
الرش2دوة 52000 الراش2دوة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  لهام  مريم  الس2دة 
 52000 قصر ج2ر ك ملعب كلم2مة 

الراش2دوة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  لهام  مريم  الس2دة 
 52000 قصر ج2ر ك ملعب كلم2مة 

الرش2دوة املغرب
 - بتاريخ  جم اإلوداع القان2ني ب-  

جحت رقم -.

382I

ائتمان2ة م2من

STÉ INJAZ TM SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

ائتمان2ة م2من
32 زنقة سبتة ب2عرفة، 61200، 

ب2عرفة املغرب
Sté INJAZ TM SARL شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع الدار 
الب2ضاء رقم ا1 - 61103 بني جج2ت 

املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.595

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 فبراور   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) جمال جرز قت  جف2يت الس2د 

500 حصة اجتماع2ة من أصل 500 

حصة لفائدة  الس2د )ة) عبد الرح2م 

مرجي بتاريخ 13 فبراور 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

و2ن22   09 بتاريخ  االبتدائ2ة بفج2ج  

2020 جحت رقم 30/2020.

383I

ائتمان2ة م2من

Sté INJAT TM SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل الشكل القان2ني للشركة

ائتمان2ة م2من

32 زنقة سبتة ب2عرفة، 61200، 

ب2عرفة املغرب

Sté INJAT TM SARL شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

  عن2ان مقرها االجتماعي شارع الدار 

الب2ضاء رقم ا1 شارع الدار الب2ضاء 
رقم ا1 61103 بني جج2ت .

جح2يل الشكل القان2ني للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.595

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 17 فبراور 2020 جم جح2يل 

الشكل القان2ني للشركة من «شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة» إلى «شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   09 بتاريخ  االبتدائ2ة بفج2ج  

2020 جحت رقم 30/2020.

Iا38

ائتمان2ة م2من

Sté INJAZ TM
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
رفع رأسمال الشركة

ائتمان2ة م2من

32 زنقة سبتة ب2عرفة، 61200، 

ب2عرفة املغرب

 Sté INJAZ TM
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شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع الدار 

الب2ضاء رقم ا1 شارع الدار الب2ضاء 
رقم ا1 61103 بني جج2ت املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.595

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جم   2020 و2ن22   01 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«00.000ا درهم» أي من «100.000 

عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
طريق :  رفع الق2مة اإلسم2ة لألسهم 

امل2ج2دة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   09 بتاريخ  االبتدائ2ة بفج2ج  

2020 جحت رقم 30/2020.

385I

CRI DAKHLA

 ABO HALIMA TRAVAUX
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

CRI DAKHLA

املركز ا ته2ي لالستثمار ، 73000، 

الداخلة املغرب

 ABO HALIMA TRAVAUX SARL

AU شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

ال2حدة  بل2ك  37 رقم ا385  

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

23ا15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   28

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ABO  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.HALIMA TRAVAUX SARL AU
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا تبص   أشغال  البناء العامة .
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ا385   رقم   37 بل2ك   ال2حدة  

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د ن2ر الدون  الفاهم :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الفاهم  الدون  ن2ر  الس2د 
  37 بل2ك  ال2حدة   حي  عن2انه)ا) 

73000 الداخلة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الفاهم  الدون  ن2ر  الس2د 
  37 بل2ك  ال2حدة   حي  عن2انه)ا) 

73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 28 بتاريخ  االبتدائ2ة ب2ادي الدهب  

فبراور 2020 جحت رقم 207.
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CABINET BENISSA

Y.TEC SERVICES
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
Y.TEC SERVICES شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د)في ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 
مسع2دة زنقة 31 رقم 25 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
037ا7.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر حل   2020 ماي   19 في  املؤرخ 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
  Y.TEC SERVICES ال2ح2د  الشريك 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
حي  اإلجتماعي  مقرها   عن2ان 
طنجة   25 رقم   31 زنقة  مسع2دة 
 : نت2جة ل  املغرب  طنجة   90000  -

ج2قف نشاط الشركة.
حي  ب  التصف2ة  مقر  حدد    
 - طنجة   25 رقم   31 مسع2دة زنقة 

90000 طنجة املغرب. 
  عين:

البرني    واسين   الس2د)ة) 
31 رقم  عن2انه)ا) حي مسع2دة زنقة 
املغرب  طنجة   90000 طنجة   25

كمصفي )ة) للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 2571.
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nador conseil sarl au

BOUKABOUS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
BOUKABOUS شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 
الثان2ية ا تدودة بني انصار - 62000 

الناض2ر املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

20093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   08

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUKABOUS

النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

للبضائع  ال2طني  الد لي  الطرقي 

لفائدة الغير-االستيراد   التصدور

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

الثان2ية ا تدودة بني انصار - 62000 

الناض2ر املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

اسالم   و2سف  ب2كب2س  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

اسالم   و2سف  ب2كب2س  الس2د 

بني  ا تدودة  الثان2ية  حي  عن2انه)ا) 

انصار 62000 الناض2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

اسالم   و2سف  ب2كب2س  الس2د 

بني  ا تدودة  الثان2ية  حي  عن2انه)ا) 

انصار 62000 الناض2ر املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 22 و2ن22 

2020 جحت رقم 598.
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TP TRADING

TP TRADING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

TP TRADING

شارع ابن ا خط2ب زنقة قا�سي 

 AV DES FAR, Lots 3 ساوح رقم

 walili, Résidence Oumnia, N°

16، 30000، Fes MAROC

TP TRADING شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

 Fes  قا�سي ساوح شارع ابن ا خط2ب

30000 فاس املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   22

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 TP  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRADING

التصدور   : غرض الشركة بإوجاز 

القطع  الغ2ار    لقطع  االستيراد    

املصن2عة.
زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 Fes  قا�سي ساوح شارع ابن ا خط2ب

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة االدري�سي سناء عن2انه)ا) 
 30000 زنقة عمر ابن كلث2م  ا  م.ج 

فاس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة االدري�سي سناء عن2انه)ا) 
 30000 زنقة عمر ابن كلث2م  ا  م.ج 

فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1357.
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Cabinet LAMRINI HADI

MA PECHE TRANS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناض2ر ، 

62000، الناض2ر املغرب
MA PECHE TRANS شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
سيناء رقم 53 الناظ2ر - 62000 

الناظ2ر املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
19999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 MA  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PECHE TRANS
نقل    : بإوجاز  الشركة  غرض 
الص2د  الغير;  عن  ن2ابة  البضائع 

البحري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ابن سيناء رقم 53 الناظ2ر - 62000 

الناظ2ر املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د امللكي عبد القادر :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د امللكي عبد القادر عن2انه)ا) 
الناظ2ر   53 رقم  سيناء  ابن  شارع 

62000 الناظ2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د امللكي عبد القادر عن2انه)ا) 
الناظ2ر   53 رقم  سيناء  ابن  شارع 

62000 الناظ2ر املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 22 و2ن22 

2020 جحت رقم 581.
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كار أك2نتين

الهاشمي زايد للتسويق
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

كار أك2نتين

جقاطع شارع عبد امل2من   شارع 

ان2ال 16اA طابق 3 رقم 19 ، 

2ا200، الدار الب2ضاء املغرب

الهاشمي زاود للتس2يق شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

غاندي زنقة م2م2زة قيسارية الرب2ع 

رقم 8 - 20026 الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

9ا623ا

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   02

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

الهاشمي زاود للتس2يق.

ب2ع     *  : بإوجاز  الشركة  غرض 

شراء امل2اد الغذائ2ة;

*   بشكل عام أي مشاركة مال2ة 

اات  عقارية  أ   صناع2ة  أ   ججارية 

مع  مباشرة  غير  أ   مباشرة  صلة 

الهدف أعاله أ  أي هدف مماثل أ  

اات صلة..

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

غاندي زنقة م2م2زة قيسارية الرب2ع 

رقم 8 - 20026 الدارالب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د زاود بن محمد بن راشد بن 

100 درهم  100 حصة بق2مة    : ع2د 

للحصة .

الس2دة زاود بن محمد بن راشد 

بن ع2د : 100 بق2مة 10.000 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د زاود بن محمد بن راشد بن 

ع2د عن2انه)ا) طريق ا تدودة إقامة 

بيرال عمارة ا  شقة 37 الطابق األ ل 

20026 الدارالب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د زاود بن محمد بن راشد بن 

ع2د عن2انه)ا) طريق ا تدودة إقامة 

بيرال عمارة ا  شقة 37 الطابق األ ل 

20026 الدارالب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 50ا736.
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FIDERSER

SOCIETE NEOCERAME
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

SOCIETE NEOCERAME شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االسفل عمارة 09 رقم 02 شارع 
ا حسن الثاني  - 200ا1 س2دي 

سل2مان املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
2901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE NEOCERAME
غرض الشركة بإوجاز : ب2ع ا تل2ج 

 العقاقير  االشغال املختلفة للبناء.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
شارع   02 رقم   09 عمارة  االسفل 
س2دي  200ا1   - الثاني   ا حسن 

سل2مان املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  لق2يد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د لق2يد محمد عن2انه)ا) حي 
200ا1    10 رقم   22 بل2ك  السالم 

س2دي سل2مان املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  محمد  لق2يد  الس2د 
حي السالم بل2ك 22 رقم 10 200ا1 

س2دي سل2مان املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
بتاريخ  سل2مان   بس2دي  االبتدائ2ة 

22 و2ن22 2020 جحت رقم 60.
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FIDERSER

 SOCIETE COMPTOIR
OUSSI PIECES AUTO

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

 SOCIETE COMPTOIR OUSSI
PIECES AUTO شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

الل2م2ن بل2ك 17 رقم 5 - 200ا1 
س2دي سل2مان املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
2899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   11
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE COMPTOIR OUSSI

.PIECES AUTO
ب2ع قطع   : غرض الشركة بإوجاز 
الس2ارات  االشغال  الغ2ار  اجزاء 

املختلفة للبناء.

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
200ا1   -  5 رقم   17 بل2ك  الل2م2ن 

س2دي سل2مان املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
00.000ا  مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 2.000   : و2سف  ا �سي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 2.000   : الس2دة بر ص فاطمة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  و2سف  ا �سي  الس2د 
 50000 88 زنقة االجحاد الرياض  ب 

مكناس املغرب.
الس2دة بر ص فاطمة عن2انه)ا) 
18 ب م ع   1 رقم  ججزئة هشام زنقة 

50000 مكناس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  و2سف  ا �سي  الس2د 
 50000 88 زنقة االجحاد الرياض  ب 

مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
بتاريخ  سل2مان   بس2دي  االبتدائ2ة 
22 و2ن22 2020 جحت رقم 59/2020.
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dargecom

BUEN SUENO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

dargecom
عمارة 22 رقم 11 شارع م2الي رش2د 

األطلس ، 30000، فاس املغرب
BUEN SUENO شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 LOT عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 RIAD ZEYTOUNE N°5 D

 MAGASIN N°1 FES - 30000 FES
MACR

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   05

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 BUEN : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.SUENO

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

 COUTURIER OU COUTURIÈRE

.A FAÇON

 LOT  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 RIAD ZEYTOUNE N°5 D

 MAGASIN N°1 FES - 30000 FES

.MACR

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  EL OUADDARI NAJIB : الس2د 

500 حصة بق2مة 100 درهم للحصة 

 EL OUADDARI الس2د 

MOHAMMED :  50 حصة بق2مة 

100 درهم للحصة .

  LAKHMIRI YOUNES : الس2د 

50ا حصة بق2مة 100 درهم للحصة 

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

 EL OUADDARI NAJIB الس2د 

 LOT EL FIRDAOUS  18 عن2انه)ا) 

 APPT 10 IARISSA FESMM

.NOUAR AD 30000 FES MAROC

 EL OUADDARI الس2د 

عن2انه)ا)   MOHAMMED

 11RUE IBN HICHAM DES

 FONCTIONNAIRE DOKKARAT

.FES 30000 FES MAROC

 LAKHMIRI YOUNES الس2د 

 LOT LAHBABI  29 عن2انه)ا) 

 DOKKARAT FES 30000 FES

.MAROC

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
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 EL OUADDARI الس2د 
عن2انه)ا)   MOHAMMED
 11RUE IBN HICHAM DES
 FONCTIONNAIRE DOKKARAT

FES 30000 FES MAROC
 LAKHMIRI YOUNES الس2د 
 LOT LAHBABI عن2انه)ا) 
 DOKKARAT FES 30000 FES

MAROC
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية بفاس  بتاريخ - جحت رقم -.

Iا39

QUALICIA CONSULTING

MK 10 SARL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

MK 10 SARL شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 800 

رياض إسماعل2ة طرنش ى مكناس - 
50000 مكناس مغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9925ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   12
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 MK 10 : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.SARL
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 جصدور

نقل البضائع أقل من 3،5 طن
ججارة.

 800  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
رياض إسماعل2ة طرنش ى مكناس - 

50000 مكناس مغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د أمين ابن سع2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د أمين ابن سع2د عن2انه)ا)  
أنزران م ج  بر  املنزه  ججزئة   10 فال 

مكناس 50000 مكناس مغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د أمين ابن سع2د عن2انه)ا)  
أنزران م ج  بر  املنزه  ججزئة   10 فال 

مكناس 50000 مكناس مغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 9925ا0.
395I

BELGAZI ALI

SEDIPHARM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
ججدود مدة مزا لة مهام املسيرون

BELGAZI ALI
شارع امير م2الي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
SEDIPHARM «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة»
 عن2ان مقرها االجتماعي: منطقة 
الصناع2ة اكزناوا طريق الرباط 

قطعة 180 - 90000 طنجة املغرب.
«ججدود مدة مزا لة مهام املسيرون»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.3303
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جقرر   2020 و2ن22   25 في  املؤرخ 
املسيرون  مهام  مزا لة  مدة  ججدود 

ملدة: غير محدد سن2ات.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232101.

396I

mohammed boumzebra

KHINIT TRAVAUX
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

KHINIT TRAVAUX شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

اال ل الرقم 177 ججزئة رمضان - 

23200 الفق2ه بن صا ح املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

09اا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   26

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHINIT TRAVAUX

جاجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املعدات الصناع2ة ا  االد ات االل2ة 

- مقا ل في االعمال املختلفة - جاجر.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 - رمضان  ججزئة   177 الرقم  اال ل 

23200 الفق2ه بن صا ح املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سعد  خ2ن2ط  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  سعد  خ2ن2ط  الس2د 

الفق2ه بن   23200 الفق2ه بن صا ح 

صا ح املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  سعد  خ2ن2ط  الس2د 

الفق2ه بن   23200 الفق2ه بن صا ح 

صا ح املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ  االبتدائ2ة بالفق2ه بن صا ح  

25 و2ن22 2020 جحت رقم 92/2020.

397I

كارف2ر بزنس

بلمارس  الي
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

قفل التصف2ة

كارف2ر بزنس

شارع محمد ا خامس زنقة م2ريتان2ا 

الطابق التاني، 52200، ارف2د 

املغرب

بلمارس فالي شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : بل2ك 19 

رقم ا115عين العاطي 1 الرش2دوة 

بل2ك 19 رقم ا115عين العاطي 1 

الرش2دوة 52000 الرش2دوة املغرب.

قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 

5ا112.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جقرر حل   2020 ا0 مارس  املؤرخ في 

مسؤ ل2ة  اات  شركة  فالي  بلمارس 

محد دة اات الشريك ال2ح2د مبلغ 

درهم  عن2ان  100.000 رأسمالها 
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رقم   19 بل2ك  اإلجتماعي  مقرها   

الرش2دوة   1 العاطي  ا115عين 
العاطي  ا115عين  رقم   19 بل2ك 

الرش2دوة   52000 الرش2دوة   1

املغرب نت2جة الألزمة املال2ة للشركة 

 مشاكل الفالحة.

  عين:

الس2د)ة) فؤاد   نش2د   عن2انه)ا) 
أرف2د  ا تدود  الحي  الع22ن  زنقة 

)ة)  كمصفي  املغرب  أرف2د   52200

للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 

بتاريخ ا0 مارس 2020  في بل2ك 19 
رقم ا115عين العاطي 1 الرش2دوة - 

52000 الرش2دوة املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 161/2020.

398I

FICOSAGE

STE HANICOF
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FICOSAGE

 7eme ETAGE N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR

 ANZARANE MOULIN IDRISSIA

ATLAS FES ، 30000، fes maroc

STE HANICOF شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 353 

اجنان الزيت2ن بنس2دة - 30000 

فاس املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   09

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HANICOF
صناعة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املالبس
االستيراد  التصدور.

عن2ان املقر االجتماعي : رقم 353 
 30000  - بنس2دة  الزيت2ن  اجنان 

فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : الع2ماني خد ج  الس2دة 

حصة بق2مة 800 درهم للحصة .
الس2دة حنين غزالن :  100 حصة 

بق2مة 200 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  غزالن  حنين  الس2دة 
فاس  بنس2دة  البركاني  حي   7 كلم 

30000 فاس املغرب.
الس2دة الع2ماني خد ج عن2انه)ا) 
فاس  بنس2دة  البركاني  حي   7 كلم 

30000 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2دة الع2ماني خد ج عن2انه)ا) 
فاس  بنس2دة  البركاني  حي   7 كلم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1487/20.
399I

FICOSAGE

STE NICOF
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FICOSAGE
 7eme ETAGE N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR
 ANZARANE MOULIN IDRISSIA
ATLAS FES ، 30000، fes maroc

STE NICOF شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
فائزة ججزئة رقم 35 الطابق االر�سي 
طريق صفر  فاس - 30000 فاس 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62971
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NICOF
صنع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املالبس
ا تاهزة استيراد  جصدور امل2اد

اال ل2ة  املالبس ا تاهزة..
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الطابق االر�سي   35 فائزة ججزئة رقم 
فاس   30000  - فاس  طريق صفر  

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الس2دة فاطمة الع2ماني  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : ري2ص  رف2عة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الع2ماني   فاطمة  الس2دة 
الزره2ن2ة   1 رقم   15 زنقة  عن2انه)ا) 

مكناس 30000 فاس املغرب.
عن2انه)ا)  ري2ص  رف2عة  الس2دة 
فاس  آ  نرجس  ال2رد  زنقة  ا  رقم 

30000 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الع2ماني   فاطمة  الس2دة 
الزره2ن2ة   1 رقم   15 زنقة  عن2انه)ا) 

مكناس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1491/20.
00Iا

NO.1 CAFE

INTELLIGE TRAVAUX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

INTELLIGE TRAVAUX
د ار ك2ك2 رقم 157 املحل 2 
تسلطانت مراكش ، 0000ا، 

مراكش املغرب
INTELLIGE TRAVAUX شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار ك2ك2 

رقم 157 املحل 2 تسلطانت  - 
0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
329ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   12
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INTELLIGE TRAVAUX
غرض الشركة بإوجاز : مقا لة في 

مختلف األعمال أ  البناء.
كراء اآلالت.

التجارة.
د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
2 تسلطانت  -  157 املحل  ك2ك2 رقم 

0000ا مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د ج2اد حك2م :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د حم2د امزيل  :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د ج2اد حك2م عن2انه)ا) حي 
  23550  85 رقم  ا1  زنقة  االطلس 

س2ق السبت ا الد النمة املغرب.

عن2انه)ا)  امزيل   حم2د  الس2د 

تسلطانت    157 الرقم  ك2ك2  د ار 

0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د ج2اد حك2م عن2انه)ا) حي 
0000ا    85 رقم  ا1  زنقة  االطلس 

س2ق السبت ا الد النمة املغرب

عن2انه)ا)  امزيل   حم2د  الس2د 

تسلطانت    157 الرقم  ك2ك2  د ار 

0000ا مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113683.

01Iا

sofoget

SEBOU GHAIDA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SEBOU GHAIDA شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

أن2ال عمارة فل2ري 11 مكتب ا 

القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

899ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SEBOU GHAIDA
نقل    : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع 
ب2ع م2اد البناء.

زنقة   23  : عن2ان املقر االجتماعي 
ا  مكتب   11 فل2ري  عمارة  أن2ال 
القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الغزاني  بنعي�سى  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : الغزاني  محمد  الس2د  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500  : الغزاني  بنعي�سى  الس2د 

بق2مة 100 درهم.
 500  : الغزاني  محمد  الس2د  

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د بنعي�سى الغزاني عن2انه)ا) 

املغرب 000ا1 القن2طرة املغرب.
محمد الغزاني عن2انه)ا)  الس2د  

املغرب 000ا1 القن2طرة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د بنعي�سى الغزاني عن2انه)ا) 

املغرب 000ا1 القن2طرة املغرب
محمد الغزاني عن2انه)ا)  الس2د  

املغرب 000ا1 القن2طرة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالقن2طرة  بتاريخ 23 و2ن22 

2020 جحت رقم 896ا7.
02Iا

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 CEDRES ET PALMIERS
TOURS

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جف2يت حصص

 BOULAHYA MOHAMED
SARL-AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

  CEDRES ET PALMIERS TOURS

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 53 حي 

قصبة س2دي سع2د - 50000 

مكناس املغرب.

جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 

21ا21.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 مارس   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) محمد  جد ب  جف2يت الس2د 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة   682

)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.893

فبراور   26 بتاريخ  اعمارة   خل2فة  

.2019

جف2يت الس2د )ة)  محمد   جد ب 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة   587

)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.893

فبراور   26 بتاريخ  اعمارة  هشام  

.2019

جف2يت الس2د )ة) محمد   جد ب 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة  ا62 

)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.893

فبراور   26 بتاريخ  البغدادي  محمد  

.2020

محمد   )ة)  الس2د  جف2يت 

اجتماع2ة  حصة  ا36.ا  البغدادي 

لفائدة   حصة  ا8.23  أصل  من 

 15 )ة)  خل2فة اعمارة بتاريخ  الس2د 

وناور 2020.

محمد   )ة)  الس2د  جف2يت 

اجتماع2ة  حصة   3.870 البغدادي 

لفائدة   حصة  ا8.23  أصل  من 

 15 بتاريخ  )ة)  خل2فة هشام   الس2د 

وناور 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1782.

03Iا

FINAUDIT

YPP STUDIO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

YPP STUDIO شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي  زنقة جبل 

ب2ابالن، 19 106،مكرر مكتب رقم 

1 طابق االر�سي،اكدال الرباط  - 

10010 الرباط  املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

093اا1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   17

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 YPP  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STUDIO

التقاط   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الص2ر  مقاطع الف2دو2 ،  الطباعة ، 

 التط2ير ،  الطباعة ،  جحرير مقاطع 

 ،  DVD أقراص  ،  صنع  الف2دو2 

 جح2يل جم2ع أن2اع ال2سائط  غيرها 

األحداث  جم2ع  تغط2ة  ،  كذلك 

العامة  ا خاصة.
زنقة    : االجتماعي  املقر  عن2ان 

106،مكرر مكتب   19 جبل ب2ابالن، 
رقم 1 طابق االر�سي،اكدال الرباط  - 

10010 الرباط  املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة محد دة سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

325 حصة    : الس2دة ل2نا طبارة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
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الس2د محم2د طبارة :  325 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 200   : محف2ظ  و2سف  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د محمد غرغ2ر :  150 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

بق2مة   325  : الس2دة ل2نا طبارة   

100 درهم.

الس2د محم2د طبارة : 325 بق2مة 

100 درهم.

 200  : محف2ظ  و2سف  الس2د 

بق2مة 100 درهم.

الس2د محمد غرغ2ر : 150 بق2مة 

100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة ل2نا طبارة عن2انه)ا) شارع 

،الدارالب2ضاء   A Sاسماع2ل م2الي 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.

عن2انه)ا)  طبارة  محم2د  الس2د 

الدواب  عين  سندباد  ا19،مجمع 

الدار الب2ضاء   20000 الدارالب2ضاء 

املغرب.

محف2ظ  و2سف  الس2د 
عن2انه)ا)  زنقة83 رقم gr C 31  الفة 

الدار الب2ضاء   20000 الدارالب2ضاء 

املغرب.

عن2انه)ا)  غرغ2ر  محمد  الس2د 

 63 عمارة   gh7 الفرد س  اقامة 

شقة 10 الدارالب2ضاء 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة ل2نا طبارة عن2انه)ا) شارع 

،الدارالب2ضاء   A Sاسماع2ل م2الي 

20000 الدار الب2ضاء املغرب

عن2انه)ا)  طبارة  محم2د  الس2د 

الدواب  عين  سندباد  ا19،مجمع 

الدار الب2ضاء   20000 الدارالب2ضاء 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   26 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 جحت رقم ا10511.

Iا0ا

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

SHARDANA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 
مكناس املغرب

SHARDANA شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي إقامة 
واسمين رقم 22 الشقة 5 زنقة 

شفشا ن م.ج - 50000 مكناس 
املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
50023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHARDANA
غرض الشركة بإوجاز : - األشغال 

العامة.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
زنقة   5 الشقة   22 رقم  واسمين 
مكناس   50000  - م.ج  شفشا ن 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الس2دة ن2ال ا حمام2�سي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
00ا    : الس2د ل2ك�سي ألساندر  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 100   : الس2د ك2نكص ر صان2 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

ا حمام2�سي  ن2ال  الس2دة 
الشقة  اسماع2ل  إقامة  عن2انه)ا) 
مكناس   50000 شارع نهر  م.ج   66

املغرب.
الس2د ل2ك�سي ألساندر  عن2انه)ا) 
ف2ا كطلني رقم 19 , إكلس2اس 9016 

اكلس2اس اوطال2ا.
الس2د ك2نكص ر صان2 عن2انه)ا) 
ا1,   رقم  م2نطبردي  كل2دو2  ف2ا 

إكلس2اس 9016 اكلس2اس اوطال2ا.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ا حمام2�سي  ن2ال  الس2دة 
الشقة  اسماع2ل  إقامة  عن2انه)ا) 
مكناس   50000 شارع نهر  م.ج   66

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 8ا18.
05Iا

INTELLIGENCE OF OBJECTS

 MONDIAL CLEAN
PRODUCT

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

MONDIAL CLEAN PRODUCT
 MAG 15 IMM  26 AHJ

 TAMESNA TEMARA ، 0،
Termara MAROC

 MONDIAL CLEAN PRODUCT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي محل 
15 عمارة 26 النجاح جامسنا - 

marbacompta@gmail.com جمارة 
املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
129983

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   08
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONDIAL CLEAN PRODUCT

جدبير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

استغالل التجاري  الصناعي.

محل   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 - جامسنا  النجاح   26 عمارة   15

جمارة   marbacompta@gmail.com

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 85   : مغرا ي  لط2فة  الس2دة 

حصة بق2مة 8.500 درهم للحصة .

15 حصة    : الس2د  ل2د مغرا ي 

بق2مة 1.500 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة لط2فة مغرا ي عن2انه)ا) 

رقما2    68 زنقة  رقراق  ابي  حي 

10000 الصخيرات جمارة املغرب.

عن2انه)ا)  مغرا ي  الس2د  ل2د 

املتم2عة   11 الشقة   50 عمارة 

جامسنا   12200 جامسنا  النجاح   9

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  مغرا ي  الس2د  ل2د 

 9 املتم2عة   11 الشقة   50 عمارة 

الصخيرات   12200 جامسنا  النجاح 

جمارة املغرب

الس2دة لط2فة مغرا ي عن2انه)ا) 

رقما2    68 زنقة  رقراق  ابي  حي 

10000  الرباط املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  بتمارة   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 60ا3.

06Iا
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

بالكر م

BLACKROOM 
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األ ل جط2ان ، 93000، جط2ان 

املغرب
بالكر م BLACKROOM شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 09 
أبريل إقامة  س2م رقم 89 الطابق 
األر�سي جط2ان - 93000 جط2ان 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

26735
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : بالكر م 

.BLACKROOM
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 
األلعاب   سائل  قاعة  مقهى، 

الترف2ه.
 09 عن2ان املقر االجتماعي : شارع 
الطابق   89 رقم  إقامة  س2م  أبريل 
جط2ان   93000  - جط2ان  األر�سي 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د عبد ا حق الش2خ عن2انه)ا) 
شارع حفصة أم املؤمنين زنقة 2 رقم 

36 جط2ان 93000 جط2ان املغرب.

الس2د عدنان العصمي عن2انه)ا) 
شارع حفصة أم امل2منين زنقة ب رقم 

58 جط2ان 93000 جط2ان املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عبد ا حق الش2خ عن2انه)ا) 
شارع حفصة أم املؤمنين زنقة 2 رقم 

36 جط2ان 93000 جط2ان املغرب
الس2د عدنان العصمي عن2انه)ا) 
شارع حفصة أم امل2منين زنقة ب رقم 

58 جط2ان 93000 جط2ان املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   10 بتاريخ  االبتدائ2ة بتط2ان  

2020 جحت رقم 78ا0.

07Iا

M2 LILIAMAR

M2 LILIAMAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

M2 LILIAMAR
15 شارع االبطال شقة رقم ا اكدال 

، 10090، الرباط املغرب
M2 LILIAMAR شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
االبطال شقة رقم ا اكدال - 10090 

الرباط املغرب 
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
197اا1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 M2  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LILIAMAR

التر يج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
العقاري.

15 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
االبطال شقة رقم ا اكدال - 10090 

الرباط املغرب .
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د اوت هم2 امحمد 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د اوت هم2 امحمد عن2انه)ا) 
 12020 ملناصير ل2اللدة ا الد مكن2ن 

جمارة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د اوت هم2 و2سف عن2انه)ا) 
 12020 ملناصير ل2اللدة ا الد مكن2ن 

جمارة املغرب
ا حسين  هم2  اوت  الس2د 
ا الد  ل2اللدة  ملناصير  عن2انه)ا) 

مكن2ن 12020 جمارة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 جحت رقم 2091.

08Iا

HORICOM

TRAVAUX ESEDIK
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
ج2س2ع نشاط الشركة 

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
TRAVAUX ESEDIK شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها االجتماعي محل رقم 
19 درب الشرفاء زنقة الدريبة  - 

50000 مكناس املغرب.
ج2س2ع نشاط الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

1873ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 و2ن22   06 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

ب2ع م2اد البناء

التجارة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

و2ن22   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1658.

09Iا

HORICOM

MELH OUMAIMA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

MELH OUMAIMA شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي جماعة 

املسيرة أوت  الل عين عرمة - 

50000 مكناس املغرب .

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

53ا9ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 ماي   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرامي املهدي  )ة)  جف2يت الس2د 

 150 حصة اجتماع2ة من أصل   30
عمر زر ق  )ة)  الس2د  حصة لفائدة  

بتاريخ 19 ماي 2020.

أم2مة  الرامي  )ة)  الس2د  جف2يت 

 150 حصة اجتماع2ة من أصل   30
عمر زر ق  )ة)  الس2د  حصة لفائدة  

بتاريخ 19 ماي 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

و2ن22   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1659.

10Iا
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HORICOM

 TRANSPORT AIN
HAMMAM

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 TRANSPORT AIN HAMMAM

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 111 درب 
مز د حي س س م ب ع - 50000 

مكناس املغرب.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
2625ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 فبراور 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
درب مز د حي س س م ب ع   111»
«رقم  إلى  مكناس املغرب»   50000  -
الطابق األ ل   2 1 قطعة  مرجان   10

- 50000 مكناس  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1653.

11Iا

HORICOM

GENIE CIVIL TRAD
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
GENIE CIVIL TRAD شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 21 شارع 
ا حسن الثاني شقة رقم ا - 50000 

مكناس املغرب.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
7961ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جح2يل   جم    2020 ماي   28 املؤرخ في 
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«21 شارع ا حسن الثاني شقة رقم ا 
 336» إلى  50000 مكناس املغرب»   -
ججزئة الداخلة س2دي   1 محل رقم 

سع2د - 50000 مكناس  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم ا165.
12Iا

HORICOM

GENIE CIVIL TRAD
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

ج2س2ع نشاط الشركة 

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
GENIE CIVIL TRAD شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها االجتماعي 336 محل 
رقم 1 ججزئة الداخلة س2دي سع2د  

- 50000 مكناس املغرب.
ج2س2ع نشاط الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
7961ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 ماي 2020 جمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التال2ة  األنشطة 

ا حالي :
مكتب الدراسات التقن2ة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ن22   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم ا165.
13Iا

FAKIA D’EN NOGUES

FAKIA D›EN NOGUES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

FAKIA D›EN NOGUES
 UNITE 0.14A RDC Centre

 Commercial Anfa Place Ain
 Diab ، 0، CASABLANCA

MAROC
FAKIA D›EN NOGUES شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي  حدة 
Aا0.1 الطابق االر�سي املركز 

التجاري انفا بليس  عين الدواب - 
00000 الدار الب2ضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

97ا9ا2.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2020 و2ن22   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«00.000ا درهم» أي من «600.000 
عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 
دو2ن  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار   املستحقة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738019.
Iا1ا

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمان2ة الثقة الع22ن

LAAYOUNE

HANBOUD GROUPE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمان2ة الثقة الع22ن
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
الع22ن ، 72000، املر�سى الع22ن 

املغرب
HANBOUD GROUPE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 9ا مكرر 

زنقة القدس  شقة   5 ججزئة  
املسيرة ا خضراء  املر�سى الع22ن - 

70002 املر�سى الع22ن املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

31981
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HANBOUD GROUPE

االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

 التصدور  التجارة العامة  التجارة ؛ 

 التجارة عبر اإلنترنت - ب2ع املنتجات 

معدات  من  عام  بشكل  الغذائ2ة 

 - الصع2د.  املطبخ.املاش2ة  أثاث 

التجارة في املنتجات  امل2اد الكهربائ2ة 

 الكمب22جر.......

عن2ان املقر االجتماعي : 9ا مكرر 
زنقة القدس  شقة   5 ججزئة  املسيرة 

 70002  - املر�سى الع22ن  ا خضراء  

املر�سى الع22ن املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د م2ل2د هن2دة   :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : ب2د لة    الس2د رض2ان 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د رض2ان ب2د لة   عن2انه)ا) 

السكن االداري بريدبنك زنقة 22 حي 

كا كي 6000ا اسفي املغرب.

عن2انه)ا)  الس2د م2ل2د هن2دة   
الفرح   حي  الصفراء  زنقة  ا6  الرقم 

اسفي  6000ا  أسفي  ب2زيد  س2دي 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الس2د م2ل2د هن2دة   
الفرح   حي  الصفراء  زنقة  ا6  الرقم 

اسفي  6000ا  أسفي  ب2زيد  س2دي 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 01 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1158/2020.

15Iا
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمان2ة الثقة الع22ن

LAAYOUNE

MILROAD GROUPE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمان2ة الثقة الع22ن
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
الع22ن ، 72000، املر�سى الع22ن 

املغرب
MILROAD GROUPE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 25 مكرر 
زنقة س2دي افني   شقة   2 املر�سى 
الع22ن - 70002 املر�سى الع22ن 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

31995
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MILROAD GROUPE
جم2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
عمل2ات النقل  ا خدمات الل2جست2ة 
 ، نقل األشخاص   ، نقل البضائع  ؛ 

النقل ا خاص
الغير  عن  ن2ابة  البضائع  نقل   -
جخزين   ، الل2جيست2ة  املساعدة   -
االستيراد  التصدور   - البضائع 

 التجارة العامة...........
عن2ان املقر االجتماعي : 25 مكرر 
املر�سى   2 زنقة س2دي افني   شقة   
الع22ن  املر�سى   70002  - الع22ن 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د م2ل2د هن2دة   :  500 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : ب2د لة    الس2د رض2ان 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د رض2ان ب2د لة   عن2انه)ا) 
حي   22 الحي االداري بريد بنك زنقة 

كا كي 6000ا اسفي املغرب.
عن2انه)ا)  الس2د م2ل2د هن2دة   
الفرح   حي  الصفراء  زنقة  ا6  الرقم 
6000ا اسفي  س2دي ب2زيد أسفي   

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  هن2دة   م2ل2د  الس2د 
الفرح   حي  الصفراء  زنقة  ا6  الرقم 
6000ا اسفي  س2دي ب2زيد أسفي   

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1192/2020.
16Iا

HORICOM

 IMMOBILIERE KSAR AL
FOUKANI

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
قفل التصف2ة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 IMMOBILIERE KSAR AL

FOUKANI شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : 26 ججزئة 
النع2م 2 - 50000 مكناس املغرب.

قفل التصف2ة
رقم التق22د في الستل التجاري : 

.27299
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر   2020 مارس   11 في  املؤرخ 
 IMMOBILIERE KSAR AL حل 
املسؤ ل2ة  اات  شركة   FOUKANI
 2.100.000 املحد دة مبلغ رأسمالها 

 26 اإلجتماعي  درهم  عن2ان مقرها 

مكناس   50000  -  2 النع2م  ججزئة 

املغرب نت2جة ألزمة القطاع.

  عين:

الزع2مي    نج2ب   الس2د)ة) 

زنقة املستد الرياض   18 عن2انه)ا) 

)ة)  50000 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 

بتاريخ 11 مارس 2020  في 26 ججزئة 

النع2م 2 - 50000 مكناس املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 61ا.

17Iا

QUALICIA CONSULTING

TIYAR FIRST PROMO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

TIYAR FIRST PROMO شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي عمارة 

ابن سع2د طبق األ ل شقة 3 منظر 

ا تم2ل 3 مكناس - 5000 مكناس 

مغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

8909ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2019 دجنبر   05

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 TIYAR : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.FIRST PROMO

التر يج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

3 منظر  ابن سع2د طبق األ ل شقة 

مكناس   5000  - مكناس   3 ا تم2ل 

مغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.000   : فاطمة  ط2ار  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د عبد القادر أ رام :  2.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  فاطمة  ط2ار  الس2دة 

 9 رقم   2 حي  لع2امرة  جط2ان شارع 

50000 مكناس مغرب.

الس2د عبد القادر أ رام عن2انه)ا) 

اقامة   11 ش   3 ط  ام22ط  زنقة   3

الدار  املستشف2ات  حي   3 سك2نة 

الب2ضاء 50000 مكناس مغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د عبد القادر أ رام عن2انه)ا) 

اقامة   11 ش   3 ط  ام22ط  زنقة   3

الدار  املستشف2ات  حي   3 سك2نة 

الب2ضاء 50000 مكناس مغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

دجنبر   09 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2019 جحت رقم 967ا.

18Iا
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RAHHALI CONSEIL

 EVENEMENTILES ET
LOISIRS BASSIM

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 182ا

، 40000، Marrakech Maroc
 EVENEMENTILES ET LOISIRS
BASSIM شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
الر م2ة  رقم 222، املحام2د 

اسكج2ر، مراكش - 0000ا مراكش 
املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
103773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 EVENEMENTILES ET LOISIRS

.BASSIM
: مقا ل في  غرض الشركة بإوجاز 
جنظ2م العر ض   املهرجانات الفن2ة.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
املحام2د   ،222 رقم  الر م2ة  
0000ا مراكش   - اسكج2ر، مراكش 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : البس2م  محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  البس2م  محمد  الس2د 
ججزئة الر م2ة  رقم 222، اسكج2ر، 

مراكش 0000ا مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  البس2م  محمد  الس2د 
ججزئة الر م2ة  رقم 222، اسكج2ر، 

مراكش 0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113226.

19Iا

Sté quick bridge

STE HASSY CHERK
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
STE HASSY CHERK   شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى املشرق 79 دي الرسم 

العقاري 11888/21 ه2ارة ا الد رح2 
- 35100 جرس2ف املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
1751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  HASSY CHERK
تغل2ف   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 حفر اآلبار.

امللك   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الرسم  دي   79 املشرق  املسمى 
العقاري 21/11888 ه2ارة ا الد رح2 

- 35100 جرس2ف املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : قري�سي  رش2د  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  قري�سي  رش2د  الس2د 
جرس2ف   35100 الهناء   ججزئة 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  قري�سي  رش2د  الس2د 
جرس2ف   35100 الهناء  ججزئة 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بجرس2ف   االبتدائ2ة 
و2ل22ز 2020 جحت رقم 785/2020.
20Iا

محاسب معتمد : عت2ڭي محمد كمال

MULTI-SERVICE-OUED-EL-
MAKHAZINE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

قفل التصف2ة

محاسب معتمد : عت2ڭي محمد 
كمال

رقم 20 زنقة الزياني شقة 07 عمارة 
 دغيري  جدة ، 60000،  جدة 

املغرب
MULTI-SERVICE-OUED-

EL-MAKHAZINE شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 RUE 12 : عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 OUED EL MAKHAZINE OUJDA

.- 60000 OUJDA MAROC
قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 
.29703

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جقرر حل   2020 و2ن22   09 املؤرخ في 

MULTI-SERVICE-OUED-EL-

MAKHAZINE شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د مبلغ 

درهم  عن2ان   50.000 رأسمالها 

 RUE OUED EL 12 مقرها اإلجتماعي

 MAKHAZINE OUJDA - 60000

OUJDA MAROC نت2جة إلفالس.

  عين:

  MOHAMMED الس2د)ة) 

 12 عن2انه)ا)     JAMALEDDINE

 RUE OUED EL MAKHAZINE

OUJDA MAROC 60000 كمصفي 

)ة) للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 

 RUE  12 2020  في  09 و2ن22  بتاريخ 

 OUED EL MAKHAZINE - 60000

.OUJDA MAROC

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22  ا2  بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1221.

21Iا

METREK COMPTA PRO

TRANS  ELKAID SARL A.U
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

 TRANS  ELKAID SARL A.U

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مرأب رقم 

2  حي أفكا رقم 366 س2دي قاسم 

16000 س2دي قاسم املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

65ا28
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   11
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
  TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.ELKAID SARL A.U
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
اشغال  ،نقل البضائع،  املستخدمين 

مختلفة.
عن2ان املقر االجتماعي : مرأب رقم 
س2دي قاسم   366 حي أفكا رقم    2

16000 س2دي قاسم املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د بلقاود زهير :  1.000 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د بلقاود زهير عن2انه)ا) د ار 
ب2فط2طن القصيب2ة س2دي سل2مان 

200ا1 س2دي سل2مان املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د بلقاود زهير عن2انه)ا) د ار 
ب2فط2طن القصيب2ة س2دي سل2مان 

200ا1 س2دي سل2مان املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  االبتدائ2ة بس2دي قاسم  

و2ل22ز 2020 جحت رقم 268.
22Iا

STE FIDUCAT

STAR LATINO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

STAR LATINO شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 

ا شقة رقم ا عمل2ة الهدى الشرف 

- 0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

29اا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STAR  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.LATINO

غرض الشركة بإوجاز : مقهى

مطعم.

عن2ان املقر االجتماعي : عمارة رقم 

ا شقة رقم ا عمل2ة الهدى الشرف - 

0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

األمير  عبد  علي  مهدي  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

األمير  عبد  علي  مهدي  الس2د 

ا  اقامة  ابراه2م  ابراه2م  عن2انه)ا) 
0000ا  املزدلفة  زنقة  ا  رقم  شقة 

مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

األمير  عبد  علي  مهدي  الس2د 
ا  اقامة  ابراه2م  ابراه2م  عن2انه)ا) 
0000ا  املزدلفة  زنقة  ا  رقم  شقة 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 8ا1137.
23Iا

أدپت

شركة أدپت
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

أدپت
إقامة العزيزية شارع اململكة العرب2ة 

السع2دوة الطابق الثالت رقم 
عشر ن طنجة املغرب ، 90000، 

طنجة املغرب
شركة أدپت شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية شارع اململكة العرب2ة 
السع2دوة الطابق 3 رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105017
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
شركة   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

أدپت.
مختلف   : بإوجاز  الشركة  غرض 
للبناء  دوك2ر  الكبرى  أشغال 

الهندسة الداخل2ة.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
العرب2ة  اململكة  شارع  العزيزية 
السع2دوة الطابق 3 رقم 20 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عبداإلله الزهري عن2انه)ا) 
عمارة  سكن  ب2تي  ا حسني  املتمع 
طنجة   90000 296طنجة  12رقم 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عبداإلله الزهري عن2انه)ا) 
عمارة  سكن  ب2تي  ا حسني  املتمع 
طنجة   90000 12رقم296طنجة 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   03 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم -.

Iا2ا

TT COMPTABILITE

CHAODER
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

CHAODER شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 
ا حسني زنقة الكرامة ججزئة ملحر�سي 
رقم 3  جدة - 60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
35009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   17
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAODER
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ب2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
منتجات التغل2ف.

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ا حسني زنقة الكرامة ججزئة ملحر�سي 
رقم 3  جدة - 60000  جدة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : در يش  ش2قي  الس2د 
حصة بق2مة 50.000 درهم للحصة .
الس2دة لبنى در يش :  500 حصة 

بق2مة 50.000 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  در يش  ش2قي  الس2د 
ججزئة  الكرامة  زنقة  ا حسني  حي 
60000  جدة  3  جدة  ملحر�سي رقم 

املغرب.
الس2دة لبنى در يش عن2انه)ا) حي 
ا حسني زنقة الكرامة ججزئة ملحر�سي 

رقم 3  جدة 60000  جدة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  در يش  ش2قي  الس2د 
ججزئة  الكرامة  زنقة  ا حسني  حي 
60000  جدة  3  جدة  ملحر�سي رقم 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   15 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1113.
25Iا

ALALI AUDIT ET CONSEIL

مو ان أنفست
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
م2فان أنفست شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 59، شارع 

الزرقط2ني إقامة الزه2ر الرقم 
ا2 الطابق الثامن - 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
38801ا.

العام  ا تمع  بمقت�سى 
و2ن22   23 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  جم   2020
درهم»   5.000.000» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   6.700.000» من  أي 
  : طريق  عن  درهم»   11.700.000»

جقدوم حصص نقدوة أ  ع2ن2ة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738018.
26Iا

بنعال لإلستشارة

STE AGRICOLE MRAHIA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

بنعال لإلستشارة
حي مم2م2نة بل2ك ا رقم 56 الطابق 

3 بني مالل ، 23020، بني مالل 
املغرب

STE AGRICOLE MRAHIA   شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ا الد مراح 
ا الد زمام ماركسن  - 23000 س2ق 

السبت املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
3ا32.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2018 شتنبر   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
م2ل2دي فارق  )ة)  جف2يت الس2د 
 100 حصة اجتماع2ة من أصل   30
حصة لفائدة  الس2د )ة) سع2د فارق 

بتاريخ 12 شتنبر 2018.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
صا ح   بن  بالفق2ه  االبتدائ2ة 
رقم  جحت   2019 و2ل22ز   11 بتاريخ 

.234/2019
27Iا

PLANET LANGUE ANFA PRIVE

 PLANET LANGUE ANFA
PRIVE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
حل شركة

PLANET LANGUE ANFA PRIVE
زنقة 15 الرقم 16  ججزية التشارك 

م2الي رش2د الدار الب2ضاء. ، 

CASABLANCA MAROC ،2000ا

  PLANET LANGUE ANFA PRIVE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة)في 

ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

32 ل2بنتز 75018 فرنسا ب س . - 

75000 باريس فرنسا.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

27567ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جقرر حل   2020 و2ن22   01 املؤرخ في 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

   PLANET LANGUE ANFA PRIVE

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

 32 زنقة  اإلجتماعي  مقرها   عن2ان 

ل2بنتز 75018 فرنسا ب س . - 75000 

انخفاظ   : ل  نت2جة  فرنسا  باريس 

املب2عات بسبب جائحة ك2ر نا..

 15   حدد مقر التصف2ة ب زنقة 

م2الي  التشارك  ججزية   16 الرقم 
20000  الد ار   - الدارالب2ضاء  رش2د 

الب2ضاء املغرب. 

  عين:

الدون  حامي  فاطنة   الس2د)ة) 
 75018 ل2بنتز   32 زنقة    عن2انه)ا) 

75018 باريس فرنسا   . فرنسا ب س 

كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 25 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737272.

28Iا

cejf

MEDINA SIGNATURE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

cejf
 17place pasteur res.pasteur

 build -7ème Etage N°5
 casablanca ، 20360، casablanca

maroc
MEDINA SIGNATURE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناع2ة م2الي رش2د بن مس2ك 

سدي عثمان  جقس2مة 86 شارع رقم 
1 طابق رقم 1 الدار الب2ضاء 20360 

الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62675ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   29
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDINA SIGNATURE
: الب2ع عبر  غرض الشركة بإوجاز 

االنترنت.
املنطقة   : عن2ان املقر االجتماعي 
مس2ك  بن  رش2د  م2الي  الصناع2ة 
سدي عثمان  جقس2مة 86 شارع رقم 
1 طابق رقم 1 الدار الب2ضاء 20360 

الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ا33    : ادوبة  بن  محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د ملفطل رايس :  333 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د محمد لزرق :  333 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د محمد بن ادوبة عن2انه)ا) 
االربعة  الفص2ل  اقامة  النس2م  حي 
 20600   8 شقة  عمارة أ الطابق3  

الدار الب2ضاء املغرب.
عن2انه)ا)  رايس  ملفطل  الس2د 
ججزئة كال2ف2رن2ا شارع مكة  20600 

الدار الب2ضاء املغرب.
الس2د محمد لزرق عن2انه)ا) رقم 
 20600 زنقة االمير عبد القادر   138

الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د محمد بن ادوبة عن2انه)ا) 
االربعة  الفص2ل  اقامة  النس2م  حي 
 20600  8 شقة  الطابق3   أ  عمارة 

الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736771.
29Iا

اجمان2ة ا خل2د

لقوام ديسينك
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

اجمان2ة ا خل2د
عمارة ا 12 رقم 1 ججزئة املنص2ر 
مكناس ، 50050، مكناس املغرب

لق2ام ديسينك شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

25 حي أجالس 1 مكناس - 50050 
مكناس املغرب 

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
73ا9ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   21
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
لق2ام   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

ديسينك.
دوك2ر   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البناء  اشغال   ، االعالنات  جصم2م 

مختلفة .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 50050  - مكناس   1 أجالس  حي   25

مكناس املغرب .
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د لق2ام خالد :  1.000 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  خالد  لق2ام  الس2د 
 3 املنص2ر   12 الشقة  باء  عمارة 

مكناس 50050 مكناس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  خالد  لق2ام  الس2د 
 3 املنص2ر   12 الشقة  باء  عمارة 

مكناس 50050 مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
فبراور   27 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 973.

30Iا

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

JEUNES EVENTS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

JEUNES EVENTS شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

أمال 1 رقم 339 ج2ط مل2ل 

الدارالب2ضاء - 20000 الدارالب2ضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.336859
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر حل   2020 ماي   25 في  املؤرخ 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    JEUNES EVENTS
مقرها  درهم  عن2ان   100.000
 339 رقم   1 أمال  ججزئة  اإلجتماعي 
 20000  - الدارالب2ضاء  مل2ل  ج2ط 
 : ل  نت2جة  املغرب  الدارالب2ضاء 

.FINANCEMENT
ججزئة  ب  التصف2ة  مقر  حدد    
مل2ل  ج2ط   339 رقم   1 أمال 
20000 الدارالب2ضاء  الدارالب2ضاء - 

املغرب. 
  عين:

عش2ق  عبدالفتاح   الس2د)ة)  
 339 رقم  االمل  حي  عن2انه)ا)    
 20000 الدارالب2ضاء   مل2ل  ج2ط 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالب2ضاء 

للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 8ا7363.
31Iا

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

MOUAZA TRAVAUX
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
تغ2ير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT N° 1  RDC   IMM G58
  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC

MOUAZA TRAVAUX شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي د ار أمدرار 
رقم 75 اوت فاسكة اوت  ا رير 

مراكش. - 0000ا مراكش اململكة 

املغرب2ة.

تغ2ير نشاط الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

63ا5ا.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جم تغ2ير   2020 فبراور   13 املؤرخ في 

نشاط الشركة من «-جم2ع األشغال 

العامة   أشغال البناء

-التجارة

)آالت  الكهرباء  -األشغال 

«-جم2ع األشغال  إلى   » الصناع2ة)  

العامة   أشغال البناء

-أشغال ه2كلة بناء باإلطار املعدني

-جقدوم ا خدمات)جنس2ق مراقبة 

ال2رشات)».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

فبراور   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 112593.

32Iا

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

 CONSORT DE
L›ARTISANAT

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

 APPT N° 1  RDC   IMM G58

  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC

 CONSORT DE L›ARTISANAT

«شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

اات الشريك ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: رقم 665 

محل بتجزئة الزرقط2ني محامي - - 

مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.51719

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 مارس   03 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
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قرار رقم -1: الذي ونص على ماولي: 

جح2يل مقر الشركة إلى العن2ان التالي 
محل بتجزئة الزرقط2ني   665 رقم   :

على  ا حفاظ  مع  مراكش  محام2د 

محل القدوم امل2ج2د بد ار كرا ة رقم 

كمحل  مراكش  ب2دشيش  س2دي   2

ثان2ي  الق2ام بنفس األنشطة ف2ه

قرار رقم -2: الذي ونص على ماولي: 

جم قب2ل جف2يت الس2د  حباب عبد 

االجتماع2ة  القادر مجم2ع حصصه 

500 حصة إلى الس2د عبدهللا اطرحي

على  ونص  الذي   :3- رقم  قرار 

قب2ل استقالة الس2د  حباب  ماولي: 

ثاني  مسير  منصب  من  القادر  عبد 

 تع2ين الس2د عبدهللا اطرحي كمسير 

 ح2د للشركة

على  ونص  الذي   :4- رقم  قرار 

ماولي: تغ2ير الشكل القان2ني للشركة 

من شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

إلى شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

اات املساهم ال2ح2د

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

على  ونص  الذي  األ ل:  رقم  بند 

القان2ني  الشكل  تغ2ير  جم  ماولي:  

املسؤ ل2ة  اات  شركة  من  للشركة 

إلى شركة اات املسؤ ل2ة  املحد دة 

املحد دة اات املساهم ال2ح2د

ونص  الذي  الرابع:  رقم  بند 

الشركة  مقر  تع2ين  جم  ماولي:  على 
محل   665 رقم   : التالي  العن2ان  في 

بتجزئة الزرقط2ني محام2د مراكش

الذي ونص على  بند رقم السابع: 

بمبلغ  املال  رأس  جحدود  جم  ماولي:  

 100،000.00( درهم  ألف  مائة 

درهم) مقسم إلى ألف )1،000) سهم 

درهم)   100.00( درهم  مائة  بق2مة 

الس2د   - لكل سهم على النح2 التالي: 

اطرحي عبدهللا: 1000 سهم 100٪

الذي ونص  بند رقم الرابع عشر: 

الس2د  الشركة  يسير  ماولي:  على 

،  ي2قع على جم2ع  اطرحي عبد هللا 

ن2ابة  بها  التعهد  جم  التي  االلتزامات 

عن الشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   16 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113387.

33Iا

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

DROGUERIE AL JAIL LJADID
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT N° 1  RDC   IMM G58
  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC

 DROGUERIE AL JAIL LJADID
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
26الطابق السفلي عمارة رقم 05 

مجم2عة -1ما2 عمل2ة الهدى كدوة 
العب2د د ار السراغنة  - 0000ا 

مراكش  املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
103873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   01
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DROGUERIE AL JAIL LJADID
غرض الشركة بإوجاز : ب2ع  شراء 

م2اد العقاقير البناء
عن2ان املقر االجتماعي : متجر رقم 
 05 رقم  عمارة  السفلي  26الطابق 
مجم2عة -1ما2 عمل2ة الهدى كدوة 
0000ا   - السراغنة   د ار  العب2د 

مراكش  املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د خالد رزكي  :  1.000 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  رزكي   خالد  الس2د 
0000ا  د ار اخل2فة ابريك جنانات  

مراكش  املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  رزكي   خالد  الس2د 
0000ا  د ار اخل2فة ابريك جنانات  

مراكش  املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113281.
Iا3ا

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ASSURANCES
BOUTALAMINE SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE ASSURANCES
 BOUTALAMINE SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ف2ال رقم 
53 ججزئة ب2جالمين الراش2دوة  - 

52000 الراش2دوة  املغرب .
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
01ا21.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ال2احد   عبد  )ة)  الس2د  جف2يت 
من  اجتماع2ة  حصة  00ا  عل22ي  

أصل 1.000 حصة لفائدة  الس2د )ة) 

محمد أمين  عل22ي  بتاريخ 25 و2ن22 

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 01 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 162/2020.

35Iا

س2كما ك2مبت

CHRIMERTAH
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

س2كما ك2مبت

29، شارع محمد السادس املركب 

التجاري اراك، عمارة ف 2، مكتب 

ا، الدار الب2ضاء ، 20550، الدار 

الب2ضاء املغرب

CHRIMERTAH شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الرقم 3، 

الطابق الثاني، زا ية شارع املقا مة 

 زنقة ب2يس2س2، الجير ند - 

20500 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

62901ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2019 شتنبر  ا0 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHRIMERTAH

التجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اإللكتر ن2ة .
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 ،3 عن2ان املقر االجتماعي : الرقم 
املقا مة  زا ية شارع  الثاني،  الطابق 
 زنقة ب2يس2س2، الجير ند - 20500 

الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
امين  محمد  لبحاوري  الس2د  
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
امين  محمد  لبحاوري  الس2د  
عن2انه)ا) حي املسيرة عمارة 86، رقم 

5 20660 الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
امين  محمد  لبحاوري  الس2د  
عن2انه)ا) حي املسيرة عمارة 86، رقم 

5 20660 الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ا2  بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737017.
36Iا

س2كما ك2مبت

 COMUNITA DI
MORROCCO

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

س2كما ك2مبت
29، شارع محمد السادس املركب 
التجاري اراك، عمارة ف 2، مكتب 
ا، الدار الب2ضاء ، 20550، الدار 

الب2ضاء املغرب
Comunita Di Morrocco شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 7ا1 
شارع املقا مة، اقامة افا شقة 

22، الطابق الثاني - 20500 الدار 
الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5ا0ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Comunita Di Morrocco

منعش    : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

7ا1   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 ،22 اقامة افا شقة  شارع املقا مة، 

الطابق الثاني - 20500 الدار الب2ضاء 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 333   : الس2د ا حضري رض2ان 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 333   : و2نس  ا حضري   الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

  : العزيز  عبد  ا حضري  الس2د 

ا33 حصة بق2مة 100 درهم للحصة

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د ا حضري رض2ان عن2انه)ا)  
ججزئة الراشدوة زنقة 3 رقم 39 عين 

الشق 70ا20 الدار الب2ضاء املغرب.

الس2د ا حضري  و2نس عن2انه)ا)  

اقامة البركة شارع ا حسن الس2�سي 
 20670 س م   3 ط   9 رقم   7 عمارة 

الدار الب2ضاء املغرب.

العزيز  عبد  ا حضري  الس2د 

 Via Gagliani N65/P3 عن2انه)ا) 

 Niscemi Cal Tamessetta Italie IP

00000  اوطال2ا  اوطال2ا.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د ا حضري رض2ان عن2انه)ا)  
ججزئة الراشدوة زنقة 3 رقم 39 عين 

الشق 70ا20 الدار الب2ضاء املغرب.

الس2د ا حضري  و2نس عن2انه)ا)  
اقامة البركة شارع ا حسن الس2�سي 
 20670 س م   3 ط   9 رقم   7 عمارة 

الدار الب2ضاء املغرب
العزيز  عبد  ا حضري  الس2د 
 Via Gagliani N65/P3 عن2انه)ا) 
 Niscemi Cal Tamessetta Italie IP

00000  اوطال2ا  اوطال2ا
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737976.

37Iا

SGMTP SARL AU

شركة سجمتبي
إعالن متعدد القرارات

SGMTP SARL AU
 N35 Lotis Mehdi Rte Imouzer

 Sous Sol Fès ، 30000، FES
Maroc

شركة ستمتبي «شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: رقم 35 
ججزئة مهدي طريق اوم2زار الطابق 
جحت األر�سي - 30000 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.57725
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 مارس   05 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
ماولي: الزيادة في الرأسمال اإلجتماعي 
إلى  درهم   100000 من  للشركة 
500000 درهم عبر خلق 000ا حصة 
للحصة  درهم  ب100  إجتماع2ة 
جقدوم حصص  ال2احدة عن طريق 

نقدوة
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  اإلجتماعي  املقر  جح2يل 
اوم2زار  طريق  املهدي  ججزئة   35
إلى  فاس،  األر�سي  جحت  الطابق 
17 زنقة سيبا يه  الطابق سفلي رقم 

حي امل2ضفين الطابق  فاس.

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

الذي ونص على   :8    7 بند رقم 

متمتل  اإلجتماعي  الرأسمال  ماولي: 

 5000 500000 درهم مقسمة إلى  في 

درهم  ب100  إجتماع2ة  حصة 

ال2احدة ممل2كة من طرف  للحصة 

الس2دة اومان الراجي

بند رقم ا: الذي ونص على ماولي: 

املقر اإلجتماعي للشركة كائن بفاس 
الطابق السفلي رقم 17 زنقة سيبا يه 

حي امل2ضفين الطابق 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1553.

38Iا

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

ETS TAHIRI
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC

ETS TAHIRI شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم الدار 

9 بين ملد ن املدونة القدومة فاس - 

30000 فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري :  

63035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   16

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ETS  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAHIRI
م2كان2كي   : غرض الشركة بإوجاز 

جصل2ح.
عن2ان املقر االجتماعي : رقم الدار 
 - بين ملد ن املدونة القدومة فاس   9

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : ب2ز بع  ادريس  محمد  الس2د 
100 حصة بق2مة 100 درهم للحصة
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
ب2ز بع  ادريس  محمد  الس2د 
1 زقة محمد الزغاري  عن2انه)ا) رقم 
فاس   30000 فاس  كنزه  ججزئة 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ب2ز بع  ادريس  محمد  الس2د 
1 زقة محمد الزغاري  عن2انه)ا) رقم 
فاس   30000 فاس  كنزه  ججزئة 

املغرب
جم اإلوداع القان2ني ب-  بتاريخ 03 
و2ل22ز 2020 جحت رقم 1529/020.
39Iا

STE FICOGES SARL AU

 STE LA REQUETTE TRANS
SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
ج2س2ع نشاط الشركة 

STE FICOGES SARL AU
 BOITE POSTALE 35 POSTE
 PRINCIPALE VN MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

 STE LA REQUETTE TRANS SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 GH/16 عن2ان مقرها االجتماعي 
 1ER ETAGE APPT 10 JAWHARAT

 ELBASSATINE ELBASSATINE
 MEKNES - 50000 MEKNES

.MAROC

ج2س2ع نشاط الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

9105ا.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 فبراور  ا1  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
 TRAVAUX DIVERS ET

.NEGOCE
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم ا178.
0Iاا

FIDUCIAIRE EL AMRANY

ABADOU CERAME
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

ABADOU CERAME شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 

ا68 ججزئة االمل العطا ية قلعة 
السراغنة - 3100ا قلعة السراغنة 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   02
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABADOU CERAME

التجارة   -  : غرض الشركة بإوجاز 

في م2اد البناء

- اشغال مختلفة   البناء .
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

قلعة  العطا ية  االمل  ججزئة  ا68 

قلعة السراغنة  3100ا   - السراغنة 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د بن عمر  حسن 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د بن عمر  حسن عن2انه)ا) 
العطا ية  االمل  ججزئة  ا68  رقم 

3100ا قلعة السراغنة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د بن عمر  حسن عن2انه)ا) 
العطا ية  االمل  ججزئة  ا68  رقم 

3100ا قلعة السراغنة املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائ2ة 

12 و2ن22 2020 جحت رقم 94/2020.

1Iاا

FIDUCIAIRE EL AMRANY

DIJLA TOUR
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

DIJLA TOUR شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 9 

مكرر حي الس2يك2ة قلعة السراغنة 

- 3000ا قلعة السراغنة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

3993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   27

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 DIJLA : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.TOUR

- كالة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االسفار.
 9 رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

مكرر حي الس2يك2ة قلعة السراغنة - 

3000ا قلعة السراغنة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 510   : نع2مة   الكرني  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

90ا    : الس2د ب2ج2 عبد الرح2م  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الس2دة الكرني نع2مة  

رقم  س  عمارة  ج2مرت  ابن  اقامة 

0130ا  مراكش  ا حسني  الحي   08

مراكش املغرب.

الرح2م   عبد  ب2ج2  الس2د 

 VIA DELLA REPUBLICA (عن2انه)ا

 N°01 LONIGO VICENZA 36045

فنيزبا اطال2ا.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الس2دة الكرني نع2مة  

رقم  س  عمارة  ج2مرت  ابن  اقامة 

0130ا  مراكش  ا حسني  الحي   08

مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائ2ة 

12 و2ن22 2020 جحت رقم 93/2020.

2Iاا
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ZHAR AHMED

KHARRIBOU M.C
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
KHARRIBOU M.C شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي القطعة 
رقم 3    ججزئة املنزه طريق س2دي 
حرازم سايس - 30050 فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   02
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHARRIBOU M.C
بائع م2اد   : غرض الشركة بإوجاز 

البناء - مقا ل في األشغال املختلفة.
القطعة   : عن2ان املقر االجتماعي 
3    ججزئة املنزه طريق س2دي  رقم 
حرازم سايس - 30050 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : خريب2  زينب  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  خريب2  زينب  الس2دة 
 15 الشقة   3 الطابق   2 ب  عمارة 
فاس   30020 املرجة   مريم  ججزئة 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  خريب2  زينب  الس2دة 

 15 الشقة   3 الطابق   2 ب  عمارة 

فاس   30020 املرجة  مريم  ججزئة 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   30 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1498/2020.

3Iاا

sofoget

SBRN
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SBRN شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الحي 

اإلداري رقم 391 س2دي عالل 

البحرا ي - -------- س2دي عالل 

البحرا ي املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

.SBRN : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

أشغال    : بإوجاز  الشركة  غرض 

عامة   أعمال البناء

ب2ع ل2ازم   األد ات املكتب2ة.

الحي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

عالل  س2دي   391 رقم  اإلداري 

عالل  س2دي   --------  - البحرا ي 

البحرا ي املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د  نب2ل ب2ران :  1.000 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 الس2د  نب2ل ب2ران : 1000 بق2مة 

100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د  نب2ل ب2ران عن2انه)ا) -----

-- --------  ج2فلت املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د  نب2ل ب2ران عن2انه)ا) -----

---- --------  ج2فلت املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   25 بتاريخ  االبتدائ2ة بت2فلت  

2020 جحت رقم 67.

Iااا

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 JAMAL DROGUERIE ET
CONSTRUCTIONS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

 JAMAL DROGUERIE ET

CONSTRUCTIONS شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 

ا حدادشة ا ت2الة قلعة السراغنة  

- 3100ا قلعة السراغنة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة

 محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

033ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 JAMAL DROGUERIE ET  :

.CONSTRUCTIONS

التجارة   -  : غرض الشركة بإوجاز 

في م2اد البناء 

- اشغال البناء.

د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

ا حدادشة ا ت2الة قلعة السراغنة  - 

3100ا قلعة السراغنة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : جمال  الزا ية  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  جمال  الزا ية  الس2د 

قلعة  ا ت2الة  ا حدادشة  د ار 

السراغنة  قلعة  3100ا  السراغنة  

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  جمال  الزا ية  الس2د 

قلعة  ا ت2الة  ا حدادشة  د ار 

السراغنة  قلعة  3100ا  السراغنة  

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بقلعة السراغنة  بتاريخ 25 

و2ن22 2020 جحت رقم 118/2020.

5Iاا
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FIDULIMAR

LAGHZOU TRAVAUX
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
 LAGHZOU TRAVAUX

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 
جماس2نت - 5000ا  رزازات املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
10871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAGHZOU TRAVAUX
: مقا ل في  غرض الشركة بإوجاز 

االشغال املختلفة   البناء
مقا ل في عمل2ات الغرس   اصالح 
املراكن   االزقة   املساحات ا خضراء
السقي  انظمة  جثب2ت  اشغال 

بالتنق2ط.
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

جماس2نت - 5000ا  رزازات املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 10.000   : الس2د حسن بن م2لى 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د حسن بن م2لى عن2انه)ا) 
5000ا  املحمدي   الحي   829 رقم 

 رزازات املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د حسن بن م2لى عن2انه)ا) 
5000ا  املحمدي   الحي   829 رقم 

 رزازات املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة ب2رزازات  بتاريخ 03 و2ل22ز 

2020 جحت رقم -.

6Iاا

MIMOFID SARL AU

OUZAL ATLAS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

MIMOFID SARL AU
2ا حي مسر ر 1 جمارة ، 12020، 

جمارة املغرب
OUZAL ATLAS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 AHOUAZ عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 RMILIA SIDI YAHYA ZAERS -
12020 TEMARA MAROC

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
129997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   05
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUZAL ATLAS
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DE FERRONNERIE ET

.TRAVAUX DIVERS
 : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 AHOUAZ RMILIA SIDI YAHYA
 ZAERS - 12020 TEMARA

.MAROC

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ب2شعرى  الهام  الس2دة 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د عبد اللط2ف اعل2ل2 :  500 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة الهام ب2شعرى عن2انه)ا) 
زعير  وحيى  س2دي  الرم2ل2ة  اح2از 

.TEMARA MAROC 12020
اعل2ل2  اللط2ف  عبد  الس2د 
وحيى  س2دي  اح2از  د ار  عن2انه)ا) 

.TEMARA MAROC 12020 زعير
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
اعل2ل2  اللط2ف  عبد  الس2د 
وحيى  س2دي  اح2از  د ار  عن2انه)ا) 

TEMARA MAROC 12020 زعير
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  االبتدائ2ة بتمارة  

2020 جحت رقم 337.
7Iاا

 از ب2ا دوزاون

أز بوا ديزاين
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

از ب2ا دوزاون
الناظ2ر الناظ2ر، 62000، الناظ2ر 

املغرب
أز ب2ا دوزاون شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة)في ط2ر التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ا5 شارع 
الك2يت الناظ2ر - 62000 الناظ2ر 

املغرب.
حل شركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.15239

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر حل   2020 و2ن22   23 املؤرخ في 
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة أز ب2ا 
دوزاون  مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
شارع  ا5  اإلجتماعي  مقرها   عن2ان 

الناظ2ر   62000  - الناظ2ر  الك2يت 

املغرب نت2جة ل : صع2بات خارج عن 

ارادجنا.

  حدد مقر التصف2ة ب ا5 شارع 

الناظ2ر   62000  - الناظ2ر  الك2يت 

املغرب. 

  عين:

الزكاج2ني       أحمد   الس2د)ة) 

عن2انه)ا)      AZZAKATOUNI

املغرب  الناظ2ر   62000 الناظ2ر 

كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  بالناض2ر   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم ا77.

8Iاا

monde servicecompta

IZODAC
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

قفل التصف2ة

monde servicecompta

 lot el hadj fatah oulfa 3 309

 eme etage casablanca، 20250،

Casablanca maroc

izodac شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : 27 

ازنقة االحد ا خل2ل 2 الق2ل2ت 

الدارالب2ضاء 27 ازنقة االحد ا خل2ل 

2 الق2ل2ت الدارالب2ضاء 20320 

الدارالب2ضاء ا ملغرب.

قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 

.80385

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جقرر   2020 و2ن22   11 في  املؤرخ 

املسؤ ل2ة  اات  شركة   izodac حل 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحد دة 

اإلجتماعي مقرها  درهم  عن2ان 
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الق2ل2ت   2 ازنقة االحد ا خل2ل   27  

الدارالب2ضاء 27 ازنقة االحد ا خل2ل 

 20320 الدارالب2ضاء  الق2ل2ت   2

الدارالب2ضاء ا ملغرب نت2جة اللت2قف 

عن النشاط التجاري للشركة.

  عين:

الشرعي    كمال    الس2د)ة) 
زنقة مالك ابن مرحل   35 عن2انه)ا) 

املعاريف انفا 20320 الدارالب2ضاء ا 

ملغرب كمصفي )ة) للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 

 27 2020  في  و2ن22   11 بتاريخ 

الق2ل2ت   2 ا خل2ل  االحد  ازنقة 

الدارالب2ضاء 27 ازنقة االحد ا خل2ل 

 20320 الدارالب2ضاء  الق2ل2ت   2

الدارالب2ضاء ا ملغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 00ا736.

9Iاا

MIMOFID SARL AU

ANIR DETERGENT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

MIMOFID SARL AU

2ا حي مسر ر 1 جمارة ، 12020، 

جمارة املغرب

ANIR DETERGENT شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 2ا حي 

 TEMARA 12000 -  مسر ر 1 جمارة

MAROC

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

129993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ANIR  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.DETERGENT
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 VENTE TOUS PRODUITS DE
 NETTOYAGE ET DERIVES ET

.TRAVAUX DIVERS
حي  2ا   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 TEMARA 12000 -  مسر ر 1 جمارة

.MAROC
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د اسماع2ل مس2ح 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د اسماع2ل مس2ح عن2انه)ا) 
رقم 169 راء ججزئة النع2م 6 النرجس 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د اسماع2ل مس2ح عن2انه)ا) 
رقم 169 راء ججزئة النع2م 6 النرجس 

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  االبتدائ2ة بتمارة  

2020 جحت رقم 335.
50Iا

STE FIDU-LIDOU SARL

CHARHROUCHNI  FRERES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
 CHARHROUCHNI  FRERES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 28 

ججزئة العمران الض2ي2ات سبع 
ر ادي  م2الي يعق2ب  - 30000 

فاس املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

9ا623
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور  ا2 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHARHROUCHNI  FRERES
غرض الشركة بإوجاز : - ب2ع امل2اد 

الفالح2ة  األعالف
- أشغال مختلفة.

 28 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
سبع  الض2ي2ات  العمران  ججزئة 
ر ادي  م2الي يعق2ب  - 30000 فاس 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
رحم2ني  و2سف  الس2د 
بق2مة  حصة   500   : السرغ2شني  

100 درهم للحصة .
رحم2ني  املهدي  الس2د 
بق2مة  حصة   500   : السرغ2شني  

100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
رحم2ني  و2سف  الس2د 
تعا ن2ة  عن2انه)ا)  السرغ2شني  
يعق2ب   م2الي  ر ادي  سبع  مرحبا 

30000 فاس املغرب.
رحم2ني  املهدي  الس2د 
تعا ن2ة  عن2انه)ا)  السرغ2شني  
يعق2ب   م2الي  ر ادي  سبع  مرحبا 

30000 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

رحم2ني  و2سف  الس2د 

السرغ2شني عن2انه)ا) تعا ن2ة مرحبا 

 30000 سبع ر ادي م2الي يعق2ب  

فاس املغرب

رحم2ني  املهدي  الس2د 

تعا ن2ة  عن2انه)ا)  السرغ2شني  

يعق2ب   م2الي  ر ادي  سبع  مرحبا 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 985/2020.

51Iا

L EXPERT DE GESTION

AJIAD STI SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
رفع رأسمال الشركة

L EXPERT DE GESTION

 N 78 MANAR 03 HAY CHARAF

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

AJIAD STI SARL AU  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم ا خطابي زنقة ا حسن بن 

مبارك اقامة ا خطاب2ة عمارة ب 

الطابق اال ل رام 3 مراكش - 0000ا 

مراكش  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.8801

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جم   2020 و2ن22   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«900.000 درهم» أي من «100.000 

عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 

إدماج احت2اطي أ  أرباح أ     : طريق 

عال ات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113900.

52Iا
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FISCALITY CONSULTING CENTER

TANARA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
TANARA شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
الزه2ر 2 عمارة 176 رقم ا8 املحل 

رقم 5،الطابق األر�سي النخ2ل 
ا تن2بي س2دي و2سف بن علي 
مراكش - 0000ا  مراكش املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
93اا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TANARA
قاعة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االلعاب.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
املحل  ا8  رقم   176 عمارة   2 الزه2ر 
النخ2ل  األر�سي  5،الطابق  رقم 
علي  بن  و2سف  س2دي  ا تن2بي 

مراكش - 0000ا  مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عالء أوت حم2ش :  1.000 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عالء أوت حم2ش عن2انه)ا) 
شارع عالل الفا�سي ججزئة بكار عمارة 
0000ا مراكش  02 مراكش   ر9 رقم 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عالء أوت حم2ش عن2انه)ا) 
شارع عالل الفا�سي ججزئة بكار عمارة 
0000ا مراكش  02 مراكش   ر9 رقم 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113789.

53Iا

إئتمان2ة ال2فاء

بوملان كار
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

إئتمان2ة ال2فاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب
ب2ملان كار شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي ، ججزئة مجمع ا خير ، الرقم 

3اا1 ، الشطر الثاني سطات - 
26000 سطات املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
ب2ملان   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

كار.
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
السفلي ، ججزئة مجمع ا خير ، الرقم 
 - سطات  الثاني  الشطر   ، 3اا1 

26000 سطات املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : الس2د الرقا�سي ف2صل 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د الرقا�سي ف2صل عن2انه)ا) 
الرقم   03 ججزئة مجمع ا خير الشقة 
758 سطات 26000 سطات املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د الرقا�سي ف2صل عن2انه)ا) 
الرقم   03 ججزئة مجمع ا خير الشقة 
758 سطات 26000 سطات املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بسطات  بتاريخ 03 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 254/2020.
Iا5ا

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

 LASER TECHNOLOGIE
EMBALLAGE - LTE
جأسيس شركة املساهمة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شارع س2دي عبد الرحمان ، 
20200، الدار الب2ضاء املغرب
 LASER TECHNOLOGIE

EMBALLAGE - LTE  «شركة 
املساهمة» 

 عن2ان مقرها االجتماعي: 2ا زنقة 
إمام ا حرمين املعريف -، 20000 

الدار الب2ضاء املغرب
إعالن عن جأسيس « شركة 

املساهمة»
رقم التق22د في الستل التجاري 

.80701

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى 
جم إعداد القان2ن   1995 شتنبر   28

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التال2ة:

شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 LASER : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

 TECHNOLOGIE EMBALLAGE -

. LTE

 •  : بإوجاز  الشركة  غرض 

الكارج2ن  الطباعة  لتقط2ع  أشكال 

 الصناعات اات الصلة.

امل2اد  جم2ع  لتقط2ع  أشكال   •

شبه الصلبة ؛

في   .D.A.O    .C.A.O جصم2م   •

ا حتم  الرس2مات  تم2ع قطاعات 

صناعة التعبئة  التغل2ف ؛

• التقط2ع بالليزر.

• املشاركة املباشرة أ  غير املباشرة 

جتعلق  قد  التي  العمل2ات  جم2ع  في 

بأحد األش2اء املذك2رة أعاله ؛

العمل2ات  جم2ع   ، عام   بشكل 

 ، التجارية  أ   الصناع2ة  أ   املال2ة 

مباشرة  املرجبطة  املنق2لة  املمتلكات 

بأحد األش2اء املذك2رة أعاله ،  كذلك 

جم2ع العمل2ات التي قد تعزز مصا ح 

الشركة..
زنقة  2ا   : عن2ان املقر االجتماعي 

إمام ا حرمين املعريف - 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 100.000  يبلغ رأسمال الشركة 

درهم،

مقسم كالتالي:

  : الس2د العراقي ا حس2ني العابد 

100 حصة بق2مة 100 درهم للحصة 

 183   : شبارت  حسن  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 NORINTEX SA :  167 الشركة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د شبارت حسن :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
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 91   : لبج2اد  بن2نة عبد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

عبد  ا حس2ني  العراقي  الس2د 

العزيز :  92 حصة بق2مة 100 درهم 

للحصة .

 100   : ن2فا ي مصطفى  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 IMEX الشركة 

INTERNATIONAL SA :  167 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أ   املتصرف2ن 

الرقابة: 

الس2د شبارت  حسن بصفته)ا) 

نائب رئيس مجلس اإلدارة عن2انه)ا) 
نخاهي  ابراه2م  زنقة  مكرر،   17

20000  الدار الب2ضاء املغرب

الس2د ن2فا ي مصطفى بصفته)ا) 

1 بارفيس دي  املدور العام عن2انه)ا) 

براي  92160 انط2ني فرنسا

العابد  ا حس2ني  العراقي  الس2د 

عن2انه)ا)  العام  املدور  بصفته)ا) 

  20000 أزم2ر  طريق  مرجان  إقامة 

الدار الب2ضاء املغرب

بصفته)ا)  حسن  شبارت  الس2د 
ف2ال  ا  زنقة  عن2انه)ا)  العام  املدور 

 يز ل2ن ش2ن 20000  الدار الب2ضاء 

املغرب

مراقب أ  مراقبي ا حسابات :

)ا)بصفته  ريان  الس2د  حسن 
مراقب ا حسابات عن2انه)ا) 36 زنقة 

الب2ضاء  الدار    20000 ب2  كاب2رال 

املغرب

األسا�سي  النظام  مقتض2ات 

ج2زيع  االحت2اطي    بتك2ين  املتعلقة 

األرباح :

أرباح  من   5٪ مبلغ  خصم  وتم 

االحت2اطي القان2ني..

املنص2ص  ا خاصة  اإلمت2ازات 

عليها لكل شخص :
بقب2ل  متعلقة  مقتض2ات 

جف2يت  لهم  املخ2ل  األشخاص 
األسهم  تع2ين جهاز الشركة املخ2ل 

له البث في طلبات القب2ل :

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

التجارية بالدار الب2ضاء بتاريخ - جحت 

رقم -.

55Iا

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 SOCIETE «HOLLYWOOD

PRESTIGE FES» SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 SOCIETE «HOLLYWOOD

PRESTIGE FES» SARL AU شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي قطعة 6   

7 شارع محمد ال2قاد ججزئة النجاح 

طريق عين السمن - 30000 فاس 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.62639

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جم   2020 و2ل22ز   01 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   5.000.000»

 5.100.000» إلى  درهم»   100.000»

الق2مة  رفع    : طريق  عن  درهم» 

اإلسم2ة لألسهم امل2ج2دة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1550/020.

56Iا

SOCAF SARL

W-J SUD TRAVAUX

إعالن متعدد القرارات

SOCAF SARL

 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39

 HASSANI BERKANE ، 60300،

BERKANE MAROC

W-J SUD TRAVAUX «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 25 شارع 

اليرم2ك حي االمل بركان - 60300 

بركان املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

.7065

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 مارس   18 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

اضافة نشاط: نقل البضائع  حساب 

الغير 

قرار رقم 2 : الذي ونص على ماولي: 

الع2في محمد كمسير  تع2ين الس2د: 

غير شريك ملدة غير محد دة

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 3 -نشاط الشركة : الذي 

ونص على ماولي: اضافة.نقل البضائع 

 حساب الغير 

بند رقم -15تسم2ة املسير : الذي 

ونص على ماولي: قرر الشريك ال2احد 

الس2د:  ديع ا ت2اللي تع2ين املسمى 

شريك  غير  كمسير  محمد  الع2في   :

للشركة 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  االبتدائ2ة ببركان  

2020 جحت رقم 235.

57Iا

EKILIBRE CONSULTING

 INTERNATIONAL

 COMPANY FOR

 CONDITIONING IMPORT

EXPORT   ICCIE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

EKILIBRE CONSULTING

 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA

MAROC

 INTERNATIONAL COMPANY

 FOR CONDITIONING IMPORT

EXPORT   ICCIE شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 ANG عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM9 4EME

 ETAGE APPRT 17 - 20300

CASABLANCA MAROC

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

51599ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2019 دجنبر   17

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 INTERNATIONAL COMPANY

 FOR CONDITIONING IMPORT

.EXPORT   ICCIE
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 : بإوجاز  الشركة  غرض 
TRAVAUX DE FRIGORIFUGES

 CONDITIONNEMENT ET
.IMPORT ET EXPORT

 ANG  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL ARAAR IMM9 4EME
 ETAGE APPRT 17 - 20300

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : اوتزرين محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  محمد  اوتزرين  الس2د 
الب2ضاء3  املتم2عة  القدس  حي 
رقم 370 البرن2�سي الب2صاء 20500 

الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  محمد  اوتزرين  الس2د 
الب2ضاء3  املتم2عة  القدس  حي 
رقم 370 البرن2�سي الب2صاء 20500 

الب2صاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم -.
58Iا

2EKT IMM

2EKT IMM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

2EKT IMM
217 شارع ابراه2م الر داني اقامة 

الفتح الطابق اال ل شقة 3 ، 
MAROC 20000، الدارالب2ضاء

2EKT IMM شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 217 
شارع ابراه2م الر داني اقامة الفتح 

الطابق اال ل شقة 3 - 20000 
الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

085ا6ا

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   26

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 2EKT  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.IMM

اعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة   البناء 

جاجر.

عن2ان املقر االجتماعي : 217 شارع 

ابراه2م الر داني اقامة الفتح الطابق 

اال ل شقة 3 - 20000 الدارالب2ضاء 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عبد القادر طالبي عن2انه)ا) 
12 زنقة د ر د طابق ا اقامة جيهان 

 20000 الب2ضاء   املستشف2ات  حي 

الدارالب2ضاء املغرب.

الس2د محمد االدري�سي  عن2انه)ا) 
السالم  ج2دغة حي  زنقة مض2ق   32

الدارالب2ضاء   20000 الب2ضاء 

املغرب.

اخض2ف  ا حسن  الس2د 

عن2انه)ا) اقامة بيرل بنتريعة طابق 2 

5 املنص2رة ب2زن2قة  13 شقة  عمارة 

20000 الدارالب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د عبد القادر طالبي عن2انه)ا) 
12 زنقة د ر د طابق ا اقامة جيهان 

 20000 الب2ضاء   املستشف2ات  حي 

الدارالب2ضاء املغرب

الس2د محمد االدري�سي عن2انه)ا) 
السالم  ج2دغة حي  زنقة مض2ق   32

الدارالب2ضاء   20000 الب2ضاء 

املغرب

اخض2ف  ا حسن  الس2د 

عن2انه)ا) اقامة بيرل بنتريعة طابق 2 

5 املنص2رة ب2زن2قة  13 شقة  عمارة 

20000 الدارالب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم -.

59Iا

FIDUCIAIRE JABBARI

 ك2 ل اكسبرس رينير   

COOL EXPRESS RUNNER  
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE JABBARI

 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES

 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC

 Cool  (         ك2 ل اكسبرس رينير 

Express Runner   )       شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ب2رك2ن زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق اا الطابق األ ل رقم 3 - 

20500 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63839ا

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   12

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
:  ك2 ل  بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 
 Cool Express  (         اكسبرس رينير

.      (   Runner
غرض الشركة بإوجاز : 

-النقل البري العام للبضائع على 
مقا ل  الد لي  ال2طني    الصع2دون 

خدمات نقل البضائع. 
-  استيراد  جصدور

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ب2رك2ن زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 
 -  3 رقم  األ ل  الطابق  اا  املشرق 

20500 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ب2شع2ب  ا ح2ضري  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
ب2شع2ب  ا ح2ضري  الس2د 
طابق  ال2اسمين  زنقة   12 عن2انه)ا) 
81 حي الراحة  20180 الدار الب2ضاء 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د ا ح2ضري  كريم  عن2انه)ا) 
حي   81 طابق  ال2اسمين  زنقة   12
الراحة 20180 الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 01 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737820.

60Iا

EXPROX SARL AU

HOTEL CLICHY
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 
الطابق الثاني عين حر دة الرقم 
البرودي 98 املحمدوة، 28630، 

املحمدوة املغرب
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HOTEL CLICHY  شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 8ا 
شارع كن2دي جلبرجت  - 80000 

اكادور املغرب.
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.25267

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم تع2ين   2020 و2ن22   18 املؤرخ في 
مسير جدود للشركة الس2د)ة)  هبي 

مصطفى كمسير  ح2د
جبعا ل2فاة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2020 جحت رقم 90799.

61Iا

EKILIBRE CONSULTING

 INTERNATIONAL
 COMPANY FOR

 CONDITIONING IMPORT
EXPORT

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

EKILIBRE CONSULTING
 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT
 3 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA
MAROC

 INTERNATIONAL COMPANY
 FOR CONDITIONING IMPORT

EXPORT شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 ANG عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 BD LALA YACOUT ET RUE AL
 ARAAR IMM9 ETAGE 4 APPRT

 17 - 20300 CASABLANCA
.MAROC

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

51599ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 وناور 2020 جم  جح2يل  

للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

 ANG BD LALA YACOUT» من 

 ET RUE AL ARAAR IMM9

 ETAGE 4 APPRT 17 - 20300

إلى   «CASABLANCA MAROC

 ANG BD AHMED MEKOUAR»

 ET ALLEE DE LA PLAGE IMM

 21 ETAGE ا   APT 18 AIN

  SBAA - 200000 CASABLANCA

.«MAROC

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 29 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

وناور 2020 جحت رقم 728893.

62Iا

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SOKOLTRAV
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
ج2س2ع نشاط الشركة 

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد ا خامس رقم 03 

الطابق الثاني خن2فرة ، 000ا5، 

خن2فرة املغرب

STE SOKOLTRAV  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي حي النخ2ل 
كافنس2ر املركز  - 000ا5 كافنس2ر 

اقل2م خن2فرة  املغرب.

ج2س2ع نشاط الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.3223

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جمت   2020 مارس   05 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

ناقل البضائع .

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

25 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 130.

63Iا

EXPROX SARL AU

HOTEL CLICHY
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 فاة شريك

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 
الطابق الثاني عين حر دة الرقم 
البرودي 98 املحمدوة، 28630، 

املحمدوة املغرب
HOTEL CLICHY   شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 8ا 
شارع كن2دي جلبرجت  - 80000 

اكادور املغرب.
 فاة شريك

رقم التق22د في الستل التجاري 
.25267

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 مارس 2020 جم اإلعالم 
شريف  الدون   ن2ر  الشريك  ب2فاة 
 
ً
جبعا ال2رثة  على  حصصه  ج2زيع    
مارس   18 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 بالشكل األتي :
الس2د)ة) فاطمة حم2دا  ،  1.833 

حصة .
  ، ب2جعتات    منى  الس2د)ة) 

1.375 حصة .
الس2د)ة) سامي شريف  ،  3.896 

حصة .
الس2د)ة) محمد شريف  ،  3.896 

حصة .
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2020 جحت رقم 90799.
Iا6ا

EKILIBRE CONSULTING

 INTERNATIONAL
 COMPANY FOR

 CONDITIONING IMPORT
EXPORT

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

رفع رأسمال الشركة

EKILIBRE CONSULTING
 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT
 3 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA
MAROC

 INTERNATIONAL COMPANY
 FOR CONDITIONING IMPORT

EXPORT شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 ANG BD عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 AHMED MEKOUAR ET ALLEE
 DE LA PLAGE IMM 21 ETAGE
 4   APT 18 AIN SBAA - 200000

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
51599ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2020 وناور   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   1.900.000»
 2.000.000» إلى  درهم»   100.000»
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع دو2ن الشركة املحددة املقدار   

املستحقة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 29 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 728893.
65Iا

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

فاش22ن ماول كازا 

FASHION MAILLE CASA   
إعالن متعدد القرارات

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

 FASHION    فاش22ن ماول كازا
MAILLE CASA «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 
ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: ججزئة 
فرارا 1 ال2لفة  - - الدار الب2ضاء 

املغرب.
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«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

8159ا3.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 و2ن22   23 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

ا حصص  ب2ع   على عقد  املصادقة 

ا خطاري  محمد  الس2د  باع  بح2ث 

حصة   1000 حصة من اصل   500

للس2د م2ريس عزران.

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

للشركة  القان2ني  الشكل  جح2يل 

من شركة دات املسؤ ل2ة املحد دة 

 دات شريك  ح2د الى   شركة دات 

املسؤ ل2ة املحد دة

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

جاك2د الس2د محمد ا خطاري مسير 

للشركة

قرار رقم ا: الذي ونص على ماولي: 

الس2د م2ريس عزران مسير  تع2ين 

للشركة

قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي: 

ومكن  االجتماعي  االمضاء  جحدود 

للس2د محمد ا خطاري الت2ق2ع على 

الس2د  ا       السندات  اال راق   

م2ريس عزران   

قرار رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

جحدود االمضاء البنكي   الدي سيتم 

املشترك بين الس2د محمد  باالمضاء 

ا خطاري  الس2د م2ريس عزران

قرار رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

اعادة تعدول النظام االسا�سي

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

على  ونص  الذي  3ا:  رقم  بند 

الشركة  جحدود  تس2ير  ماولي: 

االمضاء االجتماعي   البنكي

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738150.

66Iا

societe comptaline for you

  SOCIETE ORIGINS MAROC
SARL

إعالن متعدد القرارات

societe comptaline for you
26 زنقة عباس املسعدي فاس 

فاس، 30000، فاس املغرب
 SOCIETE ORIGINS MAROC(
SARL) «شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة»
 عن2ان مقرها االجتماعي: حي د ار 

خرابشة الستع عين الشقف فاس - 
000000 فاس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.35913
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 فبراور 2020
جم اجخاا القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
فل2ر نس  شامبان  الس2دة   هبت 
الذي  حصة اجتماع2ة   380 نطالي  
ثي22  الس2د  ابنها  لفائدة   جمتلكها  
ر جي جان س2ن2كال  بصفة مجان2ة  
في رأسمال   %  76  اصبح شريكا ب 

الشركة.
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
عين الس2د ثي22 ر جي جان س2ن2كال  
له  للشركة  أسندت  ال2ح2د  املسير 
الس2دة  استقالة  بعد  مهمات  عدة 

شامبان فل2ر نس نطالي.
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

-  جح2ين النظام األسا�سي للشركة
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
على  ونص  الذي   :7 6 رقم  بند 
ماولي: ا حصص األجتماع2ة للشركة 
ثي22 ر جي جان    1-: مقسمة كالتالي 
اجتماع2ة   حصة   76%: س2ن2كال 
حصة   10% نج2ب  شل2ح   2-  ٬
 7% الصبار  محمد   3- اجتماع2ة٬ 
جمال  جاغ2تي   4- اجتماع2ة٬  حصة 

%7 حصة اجتماع2ة
على  ونص  الذي   :11 رقم  بند 
عين الس2د    : تس2ير الشركة   ماولي: 
املسير  س2ن2كال  جان  ر جي  ثي22 

عدة  له  للشركة  أسندت  ال2ح2د 
مهام بعد استقالة الس2دة شامبان 

فل2ر نس نطالي.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1526.
67Iا

CABINET BENISSA

BRAND SHAKERS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
BRAND SHAKERS   شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 127 شارع 
حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 طنجة 
90000 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  BRAND SHAKERS
-  كالة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
التجارية  العالمات  استشارات 

 االجصاالت ؛
األحداث  أن2اع  جم2ع  جنظ2م   -
 ، الفريق  جدريب   ، الفريق  بناء   ،

التدريب الفردي ، جدريب األطر، 

ا تراف2كي  التصم2م  نشاط   -

االجصال  أن2اع  سائط  جم2ع  على 

البصري  الرقمي  السمعي   اإلنتاج 

 الف2دو2  الف2دو2 ثالثي األبعاد

جنظ2م أي حدث عام أ  خاص   -

أ  اجتماعي مثل العر ض  ا حفالت 

امل2س2ق2ة  ا حفالت  املؤجمرات 

 الند ات:

- إنتاج املحت2ى التحريري  خدمة 

الترجمة ،   ضع استراج2ج2ة العالمة 

إلعادة  املش2رة  التجارية  جقدوم 

التم2ضع ألي عالمة ججارية أ  شركة 

أ  أي ه2ئة خاصة أ  عامة ؛

اإلستراج2ج2ة  مراقبة  املراقبة   -

، قطاع2ة ، ص2رة  سمعة  جنافس2ة 

، إ خ.

- العالقات العامة.

 127  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

اقامة  البار  عبد  ابن  حافظ  شارع 

 15 رقم  الثالث  الظابق  االندلس 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة من2ر الهام :  1.000 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الهام  من2ر  الس2دة 

 18 37 الشقة  ججزئة الت2ف2ق عمارة 

السمالل2ة 0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الهام  من2ر  الس2دة 

 18 37 الشقة  ججزئة الت2ف2ق عمارة 

السمالل2ة 0000ا مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 2771.

68Iا
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RIFDIA PROMEDIA

ريفدية بروميديا
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

 اات الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

RIFDIA PROMEDIA
د ار اد د حن بني ش2كر ، 62000، 

الناظ2ر املغرب
ريفدوة بر م2دوا شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 
اد د حن بني ش2كر  - 62000 

الناظ2ر املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
20073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : ريفدوة 

بر م2دوا.
مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االجصال
ادارة الصحف على االنترنيت

انشاء م2اقع الكتر ن2ة.
د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 62000  - ش2كر   بني  اد د حن 

الناظ2ر املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د طهرية ا حسين 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 1000  : ا حسين  طهرية  الس2د 

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د طهرية ا حسين عن2انه)ا) 
الناظ2ر  ش2كر  بني  جهل22ة  د ار 

62000 الناظ2ر املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د طهرية ا حسين عن2انه)ا) 
 62000 ش2كر  بني  جهل22ة  د ار 

الناظ2ر  املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 25 و2ن22 

2020 جحت رقم 629.
69Iا

RIFDIA PROMEDIA

ريعزوز للتصدير واالستيراد
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

RIFDIA PROMEDIA
د ار اد د حن بني ش2كر ، 62000، 

الناظ2ر املغرب
ريعز ز للتصدور  االستيراد شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة العر ي  - 62000 الناظ2ر 
املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
20075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : ريعز ز 

للتصدور  االستيراد.
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  حساب الغير
التصدور  الستيراد.

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الناظ2ر   62000  - السعادة العر ي  

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عز زي علي  :  500 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د ا حم2دي اسماع2ل :  500 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

بق2مة   500  : الس2د عز زي علي   
100 درهم.

الس2د ا حم2دي اسماع2ل : 500 
بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  علي  عز زي  الس2د 
 62000 العر ي   ال2اسمين  شارع 

الناظ2ر املغرب.
اسماع2ل  ا حم2دي  الس2د 
الشافعي  االمام  شارع  عن2انه)ا) 

العر ي  62000 الناظ2ر املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  علي  عز زي  الس2د 
 62000 العر ي   ال2اسمين  شارع 

الناظ2ر املغرب
اسماع2ل   ا حم2دي  الس2د 
الشافعي  االمام  شارع  عن2انه)ا) 

العر ي 62000 الناظ2ر املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 29 و2ن22 

2020 جحت رقم 672.
70Iا

EVEIL CONSEIL

FOR PROMO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
FOR PROMO شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي  9ا3    
شارع ا حزام الكبير امل2حدون  الحي 

املحمدي 20250 الدارالب2ضاء 
املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3ا3578

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2016 و2ن22   20
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 FOR  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO
اإلنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري البناء  ا خدمات املتعددة.
9ا3       : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الحي  شارع ا حزام الكبير امل2حدون  
الدارالب2ضاء   20250 املحمدي 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الساخي محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
عبدالفتاح  الساخي  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الس2د الساخي عبدالغني :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  محمد  الساخي  الس2د 
س  عمارة  أ  شارع  الهدى  ججزئة 
 20250 الطابق الثاني س2دي م2من 

الدارالب2ضاء املغرب.
عبدالفتاح  الساخي  الس2د 
الزنقة  ا خير  أرض  ججزئة  عن2انه)ا) 
 20200 الشق  عين   33 الرقم   8

الدارالب2ضاء املغرب.
عبدالغني  الساخي  الس2د 
 20250 الدارالب2ضاء  عن2انه)ا) 

الدارالب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
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عن2انه)ا)  محمد  الساخي  الس2د 
س  عمارة  أ  شارع  الهدى  ججزئة 
 20250 الطابق الثاني س2دي م2من 

الدارالب2ضاء املغرب
عبدالفتاح  الساخي  الس2د 
الزنقة  ا خير  أرض  ججزئة  عن2انه)ا) 
 20200 الشق  عين   33 الرقم   8

الدارالب2ضاء املغرب
عبدالغني  الساخي  الس2د 
 20250 الدارالب2ضاء  عن2انه)ا) 

الدارالب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 18 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 
غشت 2016 جحت رقم 0ا006117.
71Iا

EVEIL CONSEIL

FOR PROMO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
FOR PROMO شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 9ا3    
شارع ا حزام الكبير امل2حدون الحي 

املحمدي 20250 الدارالب2ضاء 
املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

3ا3578.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2018 مارس   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) محمد الساخي  جف2يت الس2د 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   1.000
)ة)   الس2د  لفائدة   حصة   1.000
30 مارس  عبدالفتاح الساخي بتاريخ 

.2018
عبدالغني  )ة)  الس2د  جف2يت 
1.000 حصة اجتماع2ة من  الساخي 
أصل 1.000 حصة لفائدة  الس2د )ة) 
30 مارس  عبدالفتاح الساخي بتاريخ 

.2018

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 15 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ن2نبر 2018 جحت رقم 682578.
72Iا

cejf

CCA MIDI
شركة الت2ص2ة البس2طة

إنشاء فرع جابع للشركة

cejf
 17place pasteur res.pasteur

 build -7ème Etage N°5
 casablanca ، 20360، casablanca

maroc
CCA MIDI شركة الت2ص2ة 

البس2طة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 5 شركات 

 CS 57130 اسبالنداد كافاريلي
بن2ات على 31071 ج2ل2ز ك2دكس 

7 - 31068 ج2ل2ز فرنسا.
إنشاء فرع جابع للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
62673ا.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2020 جقرر إنشاء  07 ماي  املؤرخ في 
التسم2ة  جحت  للشركة   جابع  فرع  
 202 SERINITAS   الكائن بالعن2ان 
الطابق   5 رقم  امل2من  عبد  شارع 
الب2ضاء  الدار   20360  - السفلي 
املغرب    املسير من طرف الس2د)ة) 

بل2ط فاطمة الزهراء.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736770.
73Iا

FIDUCIAIRE AKIF

EGTM CONSULTING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
EGTM CONSULTING شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي اإلجتماعي 

مجم2عة التقدم ج ه 2 رقم 17 
الطابق 2 البرن2�سي  -  20610  

الدارالب2ضاء  املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
7ا07اا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حداد    عادل   )ة)  الس2د  جف2يت 
500 حصة اجتماع2ة من أصل 500 
ب2شع2ب    )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

ج2اري بتاريخ 23 و2ن22 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738158.

Iا7ا

م2ثق

LE RELAIS DE BOUSKOURA 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

م2ثق
اقامة القصر عمارة د, زا ية 

شارع يعق2ب املنص2ر   شارع 
غاندي الدالرالب2ظاء ، 20270، 

الدارالب2ظاء املغرب
    LE RELAIS DE BOUSKOURA 
«شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: د ار 

لك2اسم, أ الد از ز,   الدار الب2ضاء      
الدار الب2ضاء 20000 الدارالب2ضاء 

اململكة املغرب2ة.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.362557
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جقرر   2020 و2ل22ز   01 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 
النظام  تعدول  القان2ن:  مقتض2ات 

االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738166.

75Iا

Gescompte

STE: JIUCE MAROC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

STE: Jiuce maroc  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

أحمد املتاطي الطابق1 رقم 8 الدار 

الب2ضاء املغرب - 20050 الدار 

الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63887ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE:  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Jiuce maroc

ججهيز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املطاعم.
زنقة   13  : عن2ان املقر االجتماعي 
أحمد املتاطي الطابق1 رقم 8 الدار 

الدار   20050  - املغرب  الب2ضاء 

الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسمال  مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة  نع2م ك2ثر :  100.000,00 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2دة  نع2م ك2ثر : 1.000 بق2مة 
100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ك2ثر  نع2م  الس2دة  
كندا 20500 كندا كندا.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ك2ثر  نع2م  الس2دة  
كندا 20500 كندا كندا

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 01 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 6ا7378.

76Iا

FIDA

MACADNANE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

FIDA
 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MACADNANE شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 56 شارع 
اريدان مع شارع شفشا ني عين 

السبع  الدار الب2ضاء - 20250 الدار 
الب2ضاء املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.199087

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2020 و2ن22   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جف2يت الس2د )ة) رش2د الشرقا ي  
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   1.200
)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.200
احمد  اجمل بتاريخ 23 و2ن22 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 28ا738.

77Iا

ائتمان2ة ب2ان حنان

ACHRAF SEMLALI
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ائتمان2ة ب2ان حنان

عرصة ملعاش طريق املست2دع 

البلدي رقم 7ا1 مراكش ، 0000ا، 

مراكش مراكش

achraf semlali شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 

سراغنة اغ2اج2م جحنا ت ا ح2ز - 

0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

5ااا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 achraf : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.semlali

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الشقق.

د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 - ا ح2ز  جحنا ت  اغ2اج2م  سراغنة 

0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : اشرف  السماللي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 250   : ن2فل  السماللي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 250   : البصري  نج2ة  الس2دة 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

  : ا تبار  عبد  السماللي  الس2د 
250 حصة بق2مة 100 درهم للحصة
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د السماللي اشرف عن2انه)ا) 
د ار سراغنة اغ2اج2م جحنا ت ا ح2ز 

0000ا مراكش املغرب.
الس2د السماللي ن2فل عن2انه)ا) 
د ار سراغنة اغ2اج2م جحنا ت ا ح2ز 

0000ا مراكش املغرب.
الس2دة نج2ة البصري عن2انه)ا) 
د ار سراغنة اغ2اج2م جحنا ت ا ح2ز 

0000ا مركش املغرب.
ا تبار  عبد  السماللي  الس2د 
اغ2اج2م  سراغنة  د ار  عن2انه)ا) 
مراكش  0000ا  ا ح2ز  جحنا ت 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د السماللي اشرف عن2انه)ا) 
د ار سراغنة اغ2اج2م جحنا ت ا ح2ز 

0000ا مراكش املغرب
جم اإلوداع القان2ني ب-  بتاريخ 01 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 113756.

78Iا

FIDUCIAIRE AKIF

EGTM CONSULTING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل الشكل القان2ني للشركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
EGTM CONSULTING شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
  عن2ان مقرها االجتماعي مجم2عة 
التقدم ج ه 2 رقم 17 الطابق 2 
البرن2�سي - 20610  الدارالب2ضاء .
جح2يل الشكل القان2ني للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
7ا07اا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

2020 جم جح2يل  23 و2ن22  املؤرخ في 

الشكل القان2ني للشركة من «شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة» إلى «شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738158.

79Iا

EVEIL CONSEIL

FOR PROMO

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل الشكل القان2ني للشركة

EVEIL CONSEIL

 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI

 ، 20250، CASABLANCA

MAROC

FOR PROMO شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

  عن2ان مقرها االجتماعي 9ا3    

شارع ا حزام الكبير امل2حدون الحي 

املحمدي 20250 الدارالب2ضاء .

جح2يل الشكل القان2ني للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

3ا3578.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 30 مارس 2018 جم جح2يل 

الشكل القان2ني للشركة من «شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة» إلى «شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 15 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ن2نبر 2018 جحت رقم 682578.

80Iا
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مكتب محاسبة

TARLA WORKS SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمارة 1ا شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرش2دوة ، ا5200، 

الرش2دوة املغرب

TARLA WORKS SARL AU  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي م2الي 
رش2د م2الي علي الشريف الريصاني 

- 50ا52 الريصاني املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

12999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 فبراور   07

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 TARLA : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

. WORKS SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة

إنشاء الشبكات اإللكتر ن2ة

.عن2ان املقر االجتماعي : حي م2الي 
رش2د م2الي علي الشريف الريصاني 

- 50ا52 الريصاني املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د  حسن بن طرال 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د  حسن بن طرال عن2انه)ا) 

 01 عين العاطي   886 رقم   15 بل2ك 

الرش2دوة  52000 الرش2دوة  املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د  حسن بن طرال عن2انه)ا) 

 01 عين العاطي   886 رقم   15 بل2ك 

الرش2دوة 52000 الرش2دوة  املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 08 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 

أبريل 2019 جحت رقم 06ا.

81Iا

FIDUCIAIRE AKIF

EGTM CONSULTING

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

EGTM CONSULTING  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مجم2عة 

التقدم ج ه 2 رقم 17 الطابق 2 

البرن2�سي - 20610 الدارالب2ضاء  

املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

7ا07اا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 و2ن22   23 املؤرخ في 

مسير جدود للشركة الس2د)ة) ج2اري  

كمسير  ح2د جبعا لقب2ل  ب2شع2ب  

استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738158.

82Iا

مكتب محاسبة

ECTRADIF SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمارة 1ا شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرش2دوة ، ا5200، 

الرش2دوة املغرب

ECTRADIF SARL AU  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ف2ال 13 

ججزئة عين العاطي 02 الرش2دوة  - 

52000 الراشدوة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

11873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2017 و2ن22   21

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ECTRADIF SARL AU

غرض الشركة بإوجاز : ال2ساطة 

األشغال املختلفة.

 13 ف2ال   : عن2ان املقر االجتماعي 

 - الرش2دوة    02 ججزئة عين العاطي 

52000 الراشدوة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

صدوقي  ملين  العربي  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

صدوقي  ملين  العربي  الس2د 

عن2انه)ا) ف2ال 13 ججزئة عين العاطي 

الرش2دوة   52000 الرش2دوة   02

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

صدوقي  ملين  العربي  الس2د 

عن2انه)ا) ف2ال 13 ججزئة عين العاطي 

الرش2دوة   52000 الرش2دوة   02

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 25 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2017 جحت رقم ا56.

83Iا

BAGIC

AL MOUDAKKIK
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

BAGIC

BD LA RESISTANCE .1 LOT.

 WAHDA APPT.1 ALIA

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

AL MOUDAKKIK شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 
ا حسن2ة 1رقم 515 املحمدوة - 

28830 املحمدوة املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.21235

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جقرر حل   2020 و2ن22   22 املؤرخ في 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

مبلغ رأسمالها    AL MOUDAKKIK

مقرها  درهم  عن2ان   30.000
 515 1رقم  ا حسن2ة  حي  اإلجتماعي 

28830 املحمدوة املغرب   - املحمدوة 

نت2جة ل : حل مسبق للشركة.

حي  ب  التصف2ة  مقر  حدد    
 - املحمدوة    515 1رقم  ا حسن2ة 

28830 املحمدوة املغرب. 
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  عين:

احمد   ه2ب    الس2د)ة) 
 515 1رقم  ا حسن2ة  حي  عن2انه)ا) 

املغرب  املحمدوة   28830 املحمدوة 

كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 5ا6.

Iا8ا

RIF CONSEIL SARL

TAMSAMAN SAHARA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

TAMSAMAN SAHARA شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 ARRIERE عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 RUE TETOUAN 3 EME ETAGE

 NADOR  - 62000 NADOR

MAROC

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

20065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2018 ن2نبر   26

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMSAMAN SAHARA

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

 VENTE DE MATERIELS DE

.CONSTRUCTION

 ARRIERE : عن2ان املقر االجتماعي
 RUE TETOUAN 3 EME ETAGE
 NADOR  - 62000 NADOR

.MAROC
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
 LAMKADMIN الس2د 
عن2انه)ا)   MOHAMMED
  QUARTIER EL QODS BEN TAIEB

.62000 DRIOUCH MAROC
 NISSER MOHAMED الس2د 
 HAY TAOUIMA RUE عن2انه)ا) 
 15 NADOR 62000 NADOR

.MAROC
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
 LAMKADMIN الس2د 
عن2انه)ا)   MOHAMMED
  QUARTIER EL QODS BEN TAIEB

62000 DRIOUCH MAROC
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 01 بتاريخ  بالناض2ر   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 701.
85Iا

CABINET CRCOM

 STE LES DOMAINES
D›ORIENT

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغرب2ة
 STE LES DOMAINES D›ORIENT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي  

الطابق األر�سي محل رقم 2 قطعة 
رقم 103 أ ججزئة رياض ال2اسمين 

طريق عين الشقف فاس - 30000 

فاس املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

9ا566.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 و2ن22 2019 جم  جح2يل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

الطابق األر�سي محل رقم   »

رياض  ججزئة  أ   103 رقم  قطعة   2

ال2اسمين طريق عين الشقف فاس - 

 7 إلى «الشقة  30000 فاس املغرب» 
ججزئة بريست2ج2ا   13 رقم   2 الطابق 

30000 فاس      ملعب ا خ2ل فاس    - 

املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

دجنبر   05 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2019 جحت رقم 3884/019.

86Iا

«FIDUSSINE ‘SARL

CENTER PARTS CAR.S.S
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

«FIDUSSINE ‹SARL
شارع  قعة الزالقة اقامة طارق 

الشقة رقم 5 الطابق الثالث املدونة 

ا تدودة مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب

CENTER PARTS CAR.S.S شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الناظ2ر رقم 1 مكرر املدونة 

ا تدودة - 50000 مكناس املغؤب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

50021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTER PARTS CAR.S.S
غرض الشركة بإوجاز : ب2ع قطاع 

الغ2ار للس2ارات .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الناظ2ر رقم 1 مكرر املدونة ا تدودة 

- 50000 مكناس املغؤب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : الس2د كريم سع2د 

بق2مة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : الس2د كريم احمد 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  سع2د  كريم  الس2د 
مكناس   50000 زنقة مغن2ة م ج   8

املغرب.
الس2د كريم احمد عن2انه)ا) رقم 
مكناس   50000 زنقة مغن2ة م ج   8

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  سع2د  كريم  الس2د 
مكناس   50000 زنقة مغن2ة م ج   8

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 7ا18.

87Iا

PREMIUM FINANCE

RESTO_MOJITO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
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RESTO_MOJITO شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

رحال بن احمد جليز رقم 119-118  
- 0000ا مراكش املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.89833
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2020 و2ن22   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بن  محمد    )ة)  الس2د  جف2يت 
من  اجتماع2ة  حصة   1.000 م2من 
أصل 1.000 حصة لفائدة  الس2د )ة) 
زينب  الت2مي بتاريخ 05 و2ن22 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم ا11382.
88Iا

PREMIUM FINANCE

RESTO_MOJITO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
تع2ين مسير جدود للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RESTO_MOJITO  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

رحال بن احمد جليز رقم 119-118  
- 0000ا مراكش املغرب.
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.89833

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم تع2ين   2020 و2ن22   05 املؤرخ في 
الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 
جبعا  كمسير  ح2د  زينب   الت2مي 

لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم ا11382.
89Iا

PREMIUM FINANCE

RESTO_MOJITO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
إضافة تسم2ة ججارية أ  شعار 

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RESTO_MOJITO «شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: شارع 

رحال بن احمد جليز رقم 119-118  
- 0000ا مراكش املغرب.

«إضافة تسم2ة ججارية أ  شعار»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.89833
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جقرر   2020 و2ن22   05 في  املؤرخ 

إضافة شعار ججاري للشركة  ه2:
JAZZ COUTTON CLUB

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم ا11382.
90Iا

HK CONSULTING

 ESPACE MEDICAL LORA
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca MAROC

 ESPACE MEDICAL LORA SARL

AU شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د

 I 2 عن2ان مقرها اإلجتماعي الرحمة 

ججزئة 11 إقامة إسكان متجر د 32، 

دار ب2عزة،  - 20220 الدارالب2ضاء 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

395ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   09

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ESPACE MEDICAL LORA SARL

.AU

غرض الشركة بإوجاز : شراء   ب2ع 

ب2ع  شراء    الص2دالن2ة،  املنتجات 

األجهزة  امل2اد الطب2ة  شبه الطب2ة، 

الطب2ة  املنتجات  استيراد  تس2يق 

بالع2ادات  املختبرات  ا خاصة 

العمل2ات  جم2ع  عم2ما  الطب2ة،   

أ   الصناع2ة  أ   التجارية  أ   الفن2ة 

املال2ة  أ  العقارية التي جتعلق بشكل 

مباشر أ  غير مباشر بهدف الشركة أ  

التي  تساهم في ج2س2عه أ  جط2يره..

عن2ان املقر االجتماعي : الرحمة 2 

I ججزئة 11 إقامة إسكان متجر د 32، 

الدارالب2ضاء   20220  - دار ب2عزة،  

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة ال2رزادي رش2دة :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

رش2دة  ال2رزادي  الس2دة 
جا جطات  شارع عين    60 عن2انه)ا) 
إقامة األرز الطابق 3 شقة 11 ب2رك2ن 

0ا200 الدارالب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
رش2دة  ال2رزادي  الس2دة 
جا جطات  شارع عين    60 عن2انه)ا) 
 11 شقة   3 الطابق  األرز  إقامة 
ب2رك2ن 0ا200 الدارالب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738309.
91Iا

FORMAFID CONSEIL

ABRAJ ZENEBR INGENIERIE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
 ABRAJ ZENEBR INGENIERIE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار أ الد 
ب2جمعة جماعة س2دي محمد بن 

رحال أ الد ب2زيري  -  
26033 سطات املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   27
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ABRAJ : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.ZENEBR INGENIERIE
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صناعة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
م2اد البناء   تس2يقها

أشغال مختلفة
عن2ان املقر االجتماعي : د ار أ الد 
بن  محمد  س2دي  جماعة  ب2جمعة 

رحال أ الد ب2زيري  -  
26033 سطات املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د سع2د زن2بر :  1.000 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  زن2بر  سع2د  الس2د 
حي بام    20 زنقة سد اومف2ت الرقم 

26000 سطات املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  زن2بر  سع2د  الس2د 
حي بام    20 زنقة سد اومف2ت الرقم 

26000 سطات املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بسطات  بتاريخ 03 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 252/2020.

92Iا

AIT TAQI MOULAY SAID

BARAEYASSIR INVEST
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
حل شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD RUE

 71 ETAGE 2 N°03 ، 92000،
TANGER MAROC

BARAEYASSIR INVEST شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د)في ط2ر التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

طارق ابن زياد الزنقة 71 رقم 09 
الطابق الثاني رقم 03 طنجة. - 

92000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
115ا8.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2019 جقرر حل  25 دجنبر  املؤرخ في 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
 BARAEYASSIR ال2ح2د  الشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ    INVEST
اإلجتماعي  مقرها  درهم  عن2ان 
رقم   71 شارع طارق ابن زياد الزنقة 
طنجة.   03 رقم  الثاني  الطابق   09
 : ل  نت2جة  املغرب  طنجة   92000  -

غ2اب النشاط..
شارع  ب  التصف2ة  مقر  حدد    
 09 رقم   71 الزنقة  زياد  ابن  طارق 
 - طنجة.   03 رقم  الثاني  الطابق 

92000 طنجة املغرب. 
  عين:

الشيب    عبد املت2د   الس2د)ة) 
عن2انه)ا) مشر ع السعادة حي راس 
املغرب  اص2لة   90050 السقاوة  

كمصفي )ة) للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : ..
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
وناور   10 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 201.
93Iا

ETS COMPTA HOUSE

 AGULEMAM
DEVELOPEMENT

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

رفع رأسمال الشركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

 AGULEMAM DEVELOPEMENT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 5 

بل2ك س حي اساكا خن2فرة زنقة 5 
بل2ك س حي اساكا خن2فرة 000ا5 

خن2فرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.2253

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم   2020 و2ن22   30 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«76.000ا درهم» أي من «100.000 

عن  درهم»   576.000» إلى  درهم» 
دو2ن  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار   املستحقة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بخن2فرة  بتاريخ 06 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 135.

Iا9ا

FUDAIMET

YAHYA SHOES
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

FUDAIMET

8 زنقة ابن العادل، الطابق الثاني، 
رقم 7، الدارالب2ضاء ، 20000، 

الدارالب2ضاء املغرب

YAHYA SHOES شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 26  شارع 

مرس سلطان الشقة 3 الطابق 

1 الدار الب2ضاء  - 20130 الدار 

الب2ضاء  املغرب .

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

21053ا.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 17 فبراور 2020 جم  جح2يل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

 3 شارع مرس سلطان الشقة    26»

 20130  - الب2ضاء   الدار   1 الطابق 

الدار الب2ضاء  املغرب « إلى «الن2اصر 
دار ب2عزة الركالت الدار  ا135  رقم 

الدارالب2ضاء     27223  - الب2ضاء  

املغرب «.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736300.

95Iا

AA CONSULTING S.A.R.L

AIRCLIMA
تع2ين مدور عام

AA CONSULTING S.A.R.L
ا1 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم 22 ، 20000، الدار الب2ضاء 

املغرب
AIRCLIMA شركة  املساهمة

 عن2ان مقرها االجتماعي بارك 
الصناعي ب2سك2رة مجم2عة 91 
مكرر - 27182 الدار الب2ضاء 

املغرب.
تع2ين مدور عام منتدب

رقم التق22د في الستل التجاري 
9795ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جقرر   2019 دجنبر   20 في  املؤرخ 
مدورا  نغ2م  ك2ثر  الس2د)ة)  تع2ين 
 AIRCLIMA لشركة  منتدبا  عاما 

بتاريخ 20 دجنبر 2019
 جتمثل الصالح2ات املخ2لة ف2ما 
مدور عام منتدب لغاوة انعقاد  ولي:  
ا تمع العام السن2ي الذي س2بث في 
حسابات السنة املال2ة التي ستنتهي 

بتاريخ 31 وناور 2023.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 08 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

وناور 2020 جحت رقم 6ا7263.

96Iا

cafge

 MAROC LUMINAIRE
DIGITAL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

قفل التصف2ة

cafge
 Mustapha el maani، 23ا
20130، casablanca maroc

MAROC LUMINAIRE DIGITAL
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  شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : ا23 
شارع مصطفى املعاني - 20130 

الدارالبضاء املغرب.
قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 
.378931

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر حل   2020 وناور   21 املؤرخ في 
  MAROC LUMINAIRE DIGITAL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
رأسمالها  مبلغ  ال2ح2د  الشريك 
مقرها  درهم  عن2ان   100.000
مصطفى  شارع  ا23  اإلجتماعي 
املعاني - 20130 الدارالبضاء املغرب 
نت2جة ملنحت صالح2ات انهاء الشركة 
 جفريفها  جقدوم ال2ثائق  ا حسابات 

املتعلقة بالتصف2ة.
  عين:

   HUSSEIN الس2د)ة) -    
 rue Théophile 2 (عن2انه)ا   THAM
الدارالبضاء   Gouthier  20130

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
ا23  2020  في  وناور   21 بتاريخ 
 20130  - املعاني  مصطفى  شارع 

الدارالبضاء املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

وناور 2020 جحت رقم 728162.
97Iا

3C-AUDIT

PROFESSIONALADVISORS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تغ2ير تسم2ة الشركة

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er  étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
 PROFESSIONALADVISORS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها االجتماعي 7 إقامة 
رامي شارع سبتة الدار الب2ضاء - 

20100  الدار الب2ضاء املغرب.

تغ2ير تسم2ة الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري  

5ا011ا

العام  ا تمع  بمقت�سى   

دجنبر   31 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

جم تغ2ير تسم2ة الشركة من   2019

 «PROFESSIONALADVISORS»

. «PROFESSIONAL XPERTS» إلى

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

وناور 2020 جحت رقم 728982.

98Iا

SABAH INFO YOUSSOUFIA

JAIDI TRANS

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي ا حسني 

منطقة األنشطة االقتصادوة ، 

6300ا، ال22سف2ة املغرب

JAIDI TRANS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 3ا 

زنقة ا1 حي السمارة - 6300ا 

ال22سف2ة املغرب.

جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 

.1191

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 فبراور   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

علي  محمد  )ة)  الس2د  جف2يت 

غ2اغ 333 حصة اجتماع2ة من أصل 

)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.000

محمد م2ل2ع بتاريخ 20 فبراور 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 21 بتاريخ  بال22سف2ة   االبتدائ2ة 

فبراور 2020 جحت رقم 64/2020.

99Iا

SABAH INFO YOUSSOUFIA

JAIDI TRANS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل الشكل القان2ني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي ا حسني 

منطقة األنشطة االقتصادوة ، 

6300ا، ال22سف2ة املغرب

JAIDI TRANS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

  عن2ان مقرها االجتماعي رقم 

3ا زنقة ا1 حي السمارة - 6300ا 

ال22سف2ة .

جح2يل الشكل القان2ني للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.1191

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 19 فبراور 2020 جم جح2يل 

الشكل القان2ني للشركة من «شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة» إلى «شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 21 بتاريخ  بال22سف2ة   االبتدائ2ة 

فبراور 2020 جحت رقم 64/2020.

500I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

JAIDI TRANS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي ا حسني 

منطقة األنشطة االقتصادوة ، 

6300ا، ال22سف2ة املغرب

JAIDI TRANS  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 3ا 

زنقة ا1 حي السمارة - 6300ا 

ال22سف2ة املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.1191

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 19 فبراور  املؤرخ في 

مسير جدود للشركة الس2د)ة) م2ل2ع 

لقب2ل  جبعا  كمسير  ح2د  محمد 

استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 21 بتاريخ  بال22سف2ة   االبتدائ2ة 

فبراور 2020 جحت رقم 64/2020.

501I

International Juris Consulting

 SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

 DE SERVICES HOLDING

OFFSHORE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

 Société Internationale de

 Services Holding Offshore

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 5ا شارع 

محمد ا خامس شقة رقم 10 

90000 طنجة اململكة املغرب2ة.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.96527

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 مارس 2020 جم  جح2يل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

«5ا شارع محمد ا خامس شقة رقم 

طنجة اململكة املغرب2ة»   90000  10

مركز  العهد  شارع  لي   183» إلى 

NREA، محل رقم 65 90000 طنجة  

اململكة املغرب2ة».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 2267.

502I
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International Juris Consulting

 KULCHIKECH HOLDING
OFFSHORE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
 Kulchikech HOlding Offshore
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع  لي 
العهد مركز NREA، محل رقم 13 

90000 طنجة اململكة املغرب2ة.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.78561

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2020 وناور   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
  Cassandra )ة)  الس2د  جف2يت 
Karinsky 500 حصة اجتماع2ة من 
الس2د  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
 Isabelle Liliane Anne  Faisant (ة(

بتاريخ ا1 فبراور 2020.
 Cassandra )ة)  الس2د  جف2يت 
Karinsky 500 حصة اجتماع2ة من 
الس2د  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
 Nicolas Sylvain Bruno  Leray (ة(

بتاريخ ا1 فبراور 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
مارس   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 2266.

503I

International Juris Consulting

 KULCHIKECH HOLDING
OFFSHORE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

تع2ين مسير جدود للشركة

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

  Kulchikech Holding Offshore

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 

 لي العهد مركز NREA، محل رقم 

11 90000 طنجة اململكة املغرب2ة.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.78561

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جم تع2ين   2020 وناور   21 املؤرخ في 

الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

   Faisant Isabelle Liliane Anne

كمسير آخر

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 2266.

Iا50

International Juris Consulting

 KULCHIKECH HOLDING
OFFSHORE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

تع2ين مسير جدود للشركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

   Kulchikech Holding Offshore

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 

 NREA 90000 لي العهد مركز 

طنجة اململكة املغرب2ة.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.78561

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جم تع2ين   2020 ا1 فبراور  املؤرخ في 

 Leray (مسير جدود للشركة الس2د)ة

كمسير    Nicolas Sylvain Bruno

آخر

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 2266.

505I

مكتب محاسبة

SOBITAF

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

قفل التصف2ة

مكتب محاسبة

عمارة 1ا شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرش2دوة ، ا5200، 

الرش2دوة املغرب

SOBITAF شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : رقم 266 

ججزئة ال2اد االحمر الرش2دوة  - 

52000 الرش2دوة املغرب.

قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 

.8233

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

2019 جقرر حل  26 دجنبر  املؤرخ في 

املسؤ ل2ة  اات  شركة   SOBITAF

 10.000 رأسمالها  مبلغ  املحد دة 

درهم  عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 

الرش2دوة   االحمر  ال2اد  ججزئة   266

نت2جة  املغرب  الرش2دوة   52000  -

ألزمة.

  عين:

حد �سي     نب2ل    الس2د)ة) 

الناض2ر   62010 الناض2ر  عن2انه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 

رقم  2019  في  دجنبر   26 بتاريخ 

266 ججزئة ال2اد االحمر الرش2دوة  - 

52000 الرش2دوة املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 11 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 

مارس 2020 جحت رقم 115.

506I

SAGEST

LINAMAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
LINAMAR شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 221 

ججزئر الرياض  طريق صفر   - 
30000 فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
05ا62

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   19
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LINAMAR
جرب2ة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

امل2ا�سي .
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - 221 ججزئر الرياض  طريق صفر   

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د حسن ف2اللي نع2م  :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
نع2م   ف2اللي  حسن  الس2د 
  2 77 ججزئة ص2ل2نا  عن2انه)ا) ف2ال  
طريق اوم2زار  30000 فاس املغرب.
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 
 م2اطن مسيري الشركة:

نع2م   ف2اللي  حسن  الس2د 
  2 77 ججزئة ص2ل2نا  عن2انه)ا) ف2ال  

طريق اوم2زار 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 7ا10.
507I

AA CONSULTING S.A.R.L

RDO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
ا1 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم 22 ، 20000، الدار الب2ضاء 

املغرب
RDO  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 17، ساحة 

شارل ن2ك2ل اقامة باست2ر ب2يلد 
الطابق 7 الرقم 2 - 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب.
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.320937

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم تع2ين   2020 وناور   22 املؤرخ في 
الس2د)ة)   للشركة  جدود  مسير 

لغضف محمد كمسير  ح2د
جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 27 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ماي 2020 جحت رقم 735037.
508I

CYH

 STE MRIOUAH IMMO
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

CYH
 KHALID IBN WALID N°2 ،

60000، OUJDA MAROC

 STE MRIOUAH IMMO SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 LTS عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 MOUHOUB BIHI ET CTS N 22 1
 ER ETG APPT HANAE 1 OUJDA

OUJDA 60000 املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
35005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   12
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MRIOUAH IMMO SARL AU
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER
 LTS  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 MOUHOUB BIHI ET CTS N 22 1
 ER ETG APPT HANAE 1 OUJDA

OUJDA 60000 املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ادريس امري2ح  الس2د  

حصة بق2مة 1.000 درهم للحصة .
 1000  : امري2ح  ادريس  الس2د   

بق2مة 1.000 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  امري2ح  ادريس  الس2د 
 1 ضهر املحلة ججزئة ال2ئام زنقة د 

رقم 5  60000  جدة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  امري2ح  ادريس  الس2د 

املغرب 60000  جدة املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   12 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم ا109.

509I

FIDUBAC SARL

J B FRUITS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع و2سف ابن جاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناض2ر

62000، nador maroc
J B FRUITS شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 37 

الريصاني رقم اا الطابق اال ل 
لعري الش2خ الناظ2ر - 62000 

الناظ2ر  املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
20099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 J B  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRUITS
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 جصدور ف2اكه  خضر ات.
 37 عن2ان املقر االجتماعي : شارع 
الريصاني رقم اا الطابق اال ل لعري 
الناظ2ر    62000  - الناظ2ر  الش2خ 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : امغار  محمد  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  امغار  محمد  الس2د 
  62000 د ار جيزة بني ش2كر الناظ2ر 

الناظ2ر املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  امغار  محمد  الس2د 
  62000 د ار جيزة بني ش2كر الناظ2ر 

الناظ2ر املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 01 بتاريخ  بالناض2ر   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 708.
510I

cafge

ANIS REST
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

cafge
 Mustapha el maani، 23ا
20130، casablanca maroc

ANIS REST شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 332 

ابراه2م الر داني الطابق 5 رقم 21 
اقامة ريان املعاريف  - 20000 الدار 

الب2ضاء  املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
60973ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ANIS  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.REST
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مدور   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املطعم  القه2ة.

 332  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 21 رقم   5 ابراه2م الر داني الطابق 

اقامة ريان املعاريف  - 20000 الدار 

الب2ضاء  املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : برا�سي  انيس  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د انيس برا�سي عن2انه)ا) 13 

 20300 ك2تي   زنقة ج2ف2ق ا حك2م  

الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د انيس برا�سي عن2انه)ا) 13 

 20300 ك2تي   زنقة ج2ف2ق ا حك2م  

الدار الب2ضاء املفرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 28 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ماي 2020 جحت رقم 735052.

511I

KARIMI CONSEIL

2B EVOLUTION 
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

KARIMI CONSEIL

19 زنقة جبل هابري ا خ2ام 2 ، 

80000، اكادور املغرب

 2B EVOLUTION شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي جنان 

اب2درار رقم 56 ا الد ب2نانة  - 83000 

جار دانت املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

6735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   02
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 2B   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVOLUTION
غرض الشركة بإوجاز : شراء  ب2ع 

م2اد   مستلزمات املكاجب.
جنان   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
اب2درار رقم 56 ا الد ب2نانة  - 83000 

جار دانت املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ب2شارة  عمر  الس2د  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د عمر ب2شارة عن2انه)ا) حي 
 02 الشقة  عمارة س  الصباح  ادرار 

ج2ك22ين 80000 اكادور املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عمر ب2شارة عن2انه)ا) حي 
 02 الشقة  عمارة س  الصباح  ادرار 

ج2ك22ين 80000 اكادور املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  بتار دانت   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم ا25.
512I

3C-AUDIT

كارطيل وود
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er  étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
كارط2ل   د 

 شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
جعفر بن2 حبيب املشرق الثاني سكن 
ط 1 رقم 3  برك2ن الدار الب2ضاء - 

0ا200 الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

58267ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور  ا1 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : كارط2ل 

  د .
غرض الشركة بإوجاز : النجارة   .

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
جعفر بن2 حبيب املشرق الثاني سكن 
 - برك2ن الدار الب2ضاء    3 رقم   1 ط 

0ا200 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د بدر البك2ري :  270 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د سع2د الغربي :  270 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د  محمد  التباع :  170 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 170   : ب2حن2ني  أحمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 120   : الكرباني  هشام  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د بدر البك2ري عن2انه)ا) حي 
السالم  الدار الب2ضاء  20500 الدار 

الب2ضاء  املغرب.
عن2انه)ا)  الغربي  سع2د  الس2د 
الدار  الشق  عين  الضحى  شارع 
الب2ضاء   الدار  0اا20  الب2ضاء  

املغرب.

التباع عن2انه)ا)  محمد   الس2د  

الدار  الشق  عين  الضحى  شارع 

الب2ضاء   الدار  0اا20  الب2ضاء  

املغرب.

عن2انه)ا)  ب2حن2ني  أحمد  الس2د 

س2دي عثمان الدار الب2ضاء  20000 

الدار الب2ضاء  املغرب.

الس2د هشام الكرباني عن2انه)ا) 

 20000 الب2ضاء   الدار   05 جم2لة 

الدار الب2ضاء  املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  البك2ري  بدر  الس2د 

الدار  الشق  عين  الضحى  شارع 

الب2ضاء   الدار   20500 الب2ضاء  

املغرب

الس2د سع2د الغربي عن2انه)ا) حي 

السالم  الدار الب2ضاء  0اا20 الدار 

الب2ضاء  املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 27 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

فبراور 2020 جحت رقم 732398.

513I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

FISH.MED.BERKATI
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

FISH.MED.BERKATI شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 12 ججزئة 

شعبان طريق طنجة الرباط بالطابق 

الرابع  - 92000 العرائش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

5179
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 أبريل   16

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

FISH.  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.MED.BERKATI

ب2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السمك الطري با تملة.

عن2ان املقر االجتماعي : 12 ججزئة 

شعبان طريق طنجة الرباط بالطابق 

الرابع  - 92000 العرائش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 700   : البركاتي   محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د انس سعدي :  300 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الس2د محمد البركاتي  

 92000 ا تدود   املغرب   330 رقم 

العرائش املغرب.

عن2انه)ا)  سعدي  انس  الس2د 

 92000 ال2مالح2ين   زنقة   39 رقم 

العرائش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الس2د محمد البركاتي  

 92000 ا تدود   املغرب   330 رقم 

العرائش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالعرائش  بتاريخ 17 و2ن22 

2020 جحت رقم 269.

Iا51

cafge

PERFECT PROTECTION
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

cafge

 Mustapha el maani، 23ا

20130، casablanca maroc

PERFECT PROTECTION  شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة9  
رقم 139 حي سمارة  - 20000 الدار 

الب2ضاء  املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1ا612ا

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور  ا2 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PERFECT PROTECTION

جصن2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 ب2ع مالبس العمل.
زنقة9    : االجتماعي  املقر  عن2ان 
20000 الدار  139 حي سمارة  -  رقم 

الب2ضاء  املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة بر يل سهام :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2دة بر يل ان2ال :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 الس2دة بر يل سهام : 500 بق2مة 

100 درهم.

الس2دة بر يل ان2ال : 500 بق2مة 

100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ن2ال  بر يل  الس2دة 

8ا2 شارع 2 الطابق 2 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب.

عن2انه)ا)  سهام  بر يل  الس2دة 

الطابق  ا18  2 مارس رقم  ا18شارع 

21 20000 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ن2ال  بر يل  الس2دة 

8ا2 شارع 2 الطابق 2 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

ا0  بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 735291.

515I

AA CONSULTING S.A.R.L

AX CONSULTING
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L

ا1 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم 22 ، 20000، الدار الب2ضاء 

املغرب

AX CONSULTING شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 17، ساحة 

شارل ن2ك2ل اقامة باست2ر ب2يلد 

الطابق 7 الرقم 2 - 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

61583ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   06

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 AX  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING
جم2ع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
بتكن2ل2ج2ا  املتعلقة  ا خدمات 
ق2اعد  استشاري   ، املعل2م2ات 
الب2انات ، جط2ير خدمات جكن2ل2ج2ا 
األنظمة،    ،  دمج  املعل2م2ات 
إنشاء   ، الهندس2ة  االستشارات 
 ، االستضافة   ، املتعددة  ال2سائط 
معدات  ،  ب2ع  ال2يب  م2اقع  إنشاء 

جكن2ل2ج2ا املعل2م2ات ؛
في  االستشارة  خدمات   -

املعل2م2ات؛
الشراء  التصدور،  االستيراد،   -
 الب2ع البرامج اإلعالم2ة كذلك كراء 

Soft    Hard؛
أجهزة  الكابالت  ص2انة   -

 برمج2ات الكمب22جر؛
 ،.P.A.O ال  كراف2ك،  جصم2م   -
جصم2م  إنتاج  املتعددة،  ال2سائط 
 ب2ع برامج  أقراص مدمجة خاصة 

باإلنترنت  املكاجب؛
مشاركة الشركة بكل ال2سائل   -
في كل املقا الت أ  الشركات، الناشئة 
ربطها  ومكن  ستنشأ،  التي  التي  أ  
بالهدف  مباشرة  غير  أ   مباشرة 
أ   مشابه  هدف  كل  أ   االجتماعي، 
الهدف  جحق2ق  في  املساهمة  ومكنه 
االجتماعي عن طريق خلق الشركات 
الت2ص2ات،  املساهمة،  ا تدودة، 
ا حق2ق  أ   األسهم  أ  شراء  اكتتاب 
أ   املحالفة  الضم،  االجتماع2ة، 

ا تمع2ات أ  املشاركة؛
كراء،  ب2ع،  شراء،  انشاء،   -
براءات االختراع ا  أسماء  استغالّل، 

النطاقات ا  االمت2ازات؛
بكل  الق2ام  عامة  -  بصفة 
الصناع2ة،  التجارية،  العمل2ات 
لها  التي  العقارية  أ   املنق2لة  املال2ة 
صلة مباشرة أ  غير مباشرة بالهدف 
مماثلة أهداف  أي   االجتماعي،   
مباشرة صلة  لها  التي  مرجبطة  أ     
 أ  غير مباشرة بالهدف االجتماعي، أ  
ألهداف أخرى مشابهة أ  مماثلة أ  
قابلة لدعم جحق2ق التنم2ة  الت2سع.
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 ،17  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
باست2ر  اقامة  ن2ك2ل  شارل  ساحة 
 20000  -  2 الرقم   7 الطابق  ب2يلد 

الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : اف2ال  اندري  الكسندر  الس2د 
100 حصة بق2مة 100 درهم للحصة 
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
اف2ال  اندري  الكسندر  الس2د 
 Chemin de  ،636 عن2انه)ا) 
 Cambuisson 84740 Velleron

فرنسا.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
اف2ال  اندري  الكسندر  الس2د 
 Chemin de  ،636 عن2انه)ا) 
 Cambuisson 84740 Velleron

فرنسا
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 12 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 735722.

516I

FIDUCIARE IITIMANE

FRIGO ATLAS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC
FRIGO ATLAS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 AL LAGAIDA 10
 ARRONDISSEMENT

 IMOUZZER KANDER TRIBU
 AIT SERGHOUCHENE ET AIT

 HAMMOU OU YOUSSEF
PROVINCE DE SEFRO - . صفر  

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.795
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2020 أبريل   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم»   6.000.000,00»
إلى  درهم»   6.000.000,00» من 
عن طريق  درهم»   12.000.000,00»

.-  :
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   23 بتاريخ  االبتدائ2ة بصفر   

2020 جحت رقم اا2.
517I

afayad group

GAME OF THRONES CARS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

afayad group
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 GAME OF THRONES CARS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
238 العنبر 1-138 املسيرة 2 مراكش  

- 0000ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
159ا10

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 أبريل   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 GAME : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.OF THRONES CARS
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق .

عن2ان املقر االجتماعي : محل رقم 

238 العنبر 138-1 املسيرة 2 مراكش  

- 0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مرافي   حمزة  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د حمزة مرافي  عن2انه)ا) رقم 

82 درب ا حلفا ي باب دكالة مراكش 

0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د حمزة مرافي  عن2انه)ا) رقم 

82 درب ا حلفا ي باب دكالة مراكش 

0000ا مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 3ا1135.

518I

SOCIETE MODYANI SARL

MALOSI MOTO SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفن2دق املغرب

 MALOSI MOTO SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار  اد 

غاللة الطريق ال2طن2ة رقم 16 قرب 

مطعم خدوجة   مقهى البرج ف2ادة 

قصر املتاز - 152ا9 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   27

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALOSI MOTO SARL AU

ب2ع     : بإوجاز  الشركة  غرض 

اصالح الدراجات النارية.

د ار  اد   : عن2ان املقر االجتماعي 

16 قرب  غاللة الطريق ال2طن2ة رقم 

البرج ف2ادة  مطعم خدوجة   مقهى 

قصر املتاز - 152ا9 طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 250.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : جيرزي  اسماع2ل  الس2د 

حصة بق2مة 1.000 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د اسماع2ل جيرزي عن2انه)ا) 

عالل  شارع  البرارك  كنديسة  حي 

 7 رقم   1 ممر  ج   20 زنقة  الفا�سي 

93100 الفن2دق املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د اسماع2ل جيرزي عن2انه)ا) 

عالل  شارع  البرارك  كنديسة  حي 

  7 رقم   1 ممر  ج   20 زنقة  الفا�سي 

93100 الفن2دق املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 231580.

519I



82(7 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

TIJANI B.M
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
TIJANI B.M شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رياض 

ال2لفة امللحقة 2 املتم2عة  9 ا ب م 
رقم  32 - - الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63129ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور  ا1 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 TIJANI : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.B.M
: مجم2عة  غرض الشركة بإوجاز 
التقل2دوة  ا خدمات  من   اسعة 
املطاعم  قاعات  املقاهي    لتشغ2ل 

الشاي.
 استيراد   تس2يق مجم2عة كاملة 
 متن2عة من جم2ع منتجات العمل 

العقاري..
رياض   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ال2لفة امللحقة 2 املتم2عة  9 ا ب م 

رقم  32 - - الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د محمد ججاني :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : ججاني ب2شع2ب  الس2د  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ججاني  محمد  الس2د 
ب2شع2ب  اد ار  االل2لى  لساسفة 

ال2طني - الدار الب2ضاء املغرب.
الس2د  ججاني ب2شع2ب عن2انه)ا) 
ب2شع2ب  اد ار  االل2لى  لساسفة 

ال2طني - الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  ججاني  محمد  الس2د 
ب2شع2ب  اد ار  االل2لى  لساسفة 

ال2طني - الدار الب2ضاء املغرب
الس2د  ججاني ب2شع2ب عن2انه)ا) 
ب2شع2ب  اد ار  االل2لى  لساسفة 

ال2طني - الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 25 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم ا73720.
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

 PARAPHARMACIE LOUIS
GENTIL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي ا حسني 
منطقة األنشطة االقتصادوة ، 

6300ا، ال22سف2ة املغرب
 PARAPHARMACIE LOUIS

GENTIL شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي محل 
رقم ا65 حي اجنديس - 6300ا 

ال22سف2ة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

2695
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PARAPHARMACIE LOUIS

.GENTIL
غرض الشركة بإوجاز : ص2دل2ة.

محل   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
6300ا   - اجنديس  حي  ا65  رقم 

ال22سف2ة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : الس2د بن شكرة و2سف 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
  : الكبير  عبد  شكرة  بن  الس2د 
500 حصة بق2مة 100 درهم للحصة
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د بن شكرة و2سف عن2انه)ا) 
6300ا  اجنديس  حي  ا65  رقم 

ال22سف2ة املغرب.
الكبير  عبد  شكرة  بن  الس2د 
ا9ا  رقم   2 الرياض  حي  عن2انه)ا) 

3150ا ابن جرير املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د بن شكرة و2سف عن2انه)ا) 
6300ا  اجنديس  حي  ا65  رقم 

ال22سف2ة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 18 بتاريخ  بال22سف2ة   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم 115.
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

 FIRST SUN DES TRAVAUX
DIVERS

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي ا حسني 
منطقة األنشطة االقتصادوة ، 

6300ا، ال22سف2ة املغرب
 FIRST SUN DES TRAVAUX
DIVERS شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

07 الس2يقة القدومة مركز س2دي 

أحمد الكنت2ر - 6202ا ال22سف2ة 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

2693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 FIRST  : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

.SUN DES TRAVAUX DIVERS

أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

متن2عة أ  أعمال بناء

التجارة

العمل الزراعي

عن2ان املقر االجتماعي : محل رقم 

س2دي  مركز  القدومة  الس2يقة   07

ال22سف2ة  6202ا   - الكنت2ر  أحمد 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ا33    : أسامة  بنالطالب  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 333   : محمد  الصادق  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 333   : حل2مة  العنقي  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د بنالطالب أسامة عن2انه)ا) 

الشماع2ة  6053ا  االداري  الحي 

املغرب.

الس2د الصادق محمد عن2انه)ا) 

6300ا  ش2كر  س2دي  الكبير  د ار 

ال22سف2ة املغرب.
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الس2دة العنقي حل2مة عن2انه)ا) 

رقم17  ن2نبر   15 زنقة  املحمدي  حي 

6300ا ال22سف2ة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د بنالطالب أسامة عن2انه)ا) 

الشماع2ة  6053ا  االداري  الحي 

املغرب

الس2دة العنقي حل2مة عن2انه)ا) 

رقم17  ن2نبر   15 زنقة  املحمدي  حي 

6300ا ال22سف2ة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ بال22سف2ة    االبتدائ2ة 

 18 و2ن22 2020 جحت رقم ا11.

522I

sabahinfo

شركة جكمار هبة تراڨو
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

شركة جكمار هبة جراڨ2 شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زا ية 

س2دي احمد العطا ية قلعة 

السراغنة - 3000ا  قلعة السراغنة 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   27

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
شركة   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

جكمار هبة جراڨ2.
مقلع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
جكسير االحتار .مقا ل بأشغال نقل 

البضائع  
.مقا ل بأشغال البناء

زا ية   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
قلعة  العطا ية  احمد  س2دي 
3000ا  قلعة السراغنة   - السراغنة 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : نزهة لقدوري  الس2دة  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
نزهة لقدوري عن2انه)ا)   الس2دة  
قلعة  العطا ية  الط2اهرة  د ار 
السراغنة  قلعة  3000ا  السراغنة 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
نزهة لقدوري عن2انه)ا)   الس2دة  
قلعة  العطا ية  الط2اهرة  د ار 
السراغنة  قلعة  3000ا  السراغنة 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بقلعة السراغنة  بتاريخ 12 

مارس 2020 جحت رقم 85/2020.
523I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

TRANS BENSIDIALI
SARL AU 

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة
 اات الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

 EFFICAGEST CONSULTING
SARL AU

 Boulevard AL MAQDIS-
 Hay El Qods, 3ème étage,
 Appartement 8 OUJDA ،
60000، OUJDA MAROC

 TRANS BENSIDIALI SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 160 حي 

املسيرة- الطابق السفلي - 65800 

جا ريرت املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3ا11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.BENSIDIALI SARL AU

النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البري للبضائع لصا ح الغير   لصا ح 

الشركة على الصع2د ال2طني   الد لي 

  كذا ال2اردات   الصادرات للبضائع..

حي   160  : عن2ان املقر االجتماعي 

 65800  - السفلي  الطابق  املسيرة- 

جا ريرت املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ماز زي  احمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ماز زي  احمد  الس2د 

جا ريرت   65800 النصر  ججزئة   06

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ماز زي  احمد  الس2د 

جا ريرت   65800 النصر  ججزئة   06

املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بتا ريرت  بتاريخ 26 و2ن22 

2020 جحت رقم 90/2020.

Iا52

TK DEVLOPEMENT

TK DEVLOPEMENT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

TK DEVLOPEMENT
96 شارع انفا الطابق 9 رقم 91 ، 

20250، الدار الب2ضاء املغرب
TK DEVLOPEMENT شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 

انفا إقامة الرب2ع الطابق 9 - 0ا201 
الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63617ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   02
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 TK  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEVLOPEMENT
جنض2م   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املحافل التجارية   املؤجمرات
البصري    السمعي    االنتاج 

الطباعة الرقم2ة.
96 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
انفا إقامة الرب2ع الطابق 9 - 0ا201 

الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : ج2ف2ق  ج2هر  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ج2ف2ق  ج2هر  الس2د 
 5 ا22 رقم  حي م2الي عبد هللا زنقة 
ع/ش  80ا20 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ج2ف2ق  ج2هر  الس2د 
 5 ا22 رقم  حي م2الي عبد هللا زنقة 
ع/ش  80ا20 الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 8ا7376.
525I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

AROMA HERBES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc

AROMA HERBES شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 
ب2ج2جلة، ا تماعة القر ية الصفا، 
شت2كة  اوت باها،  ب22كرا  2 أكادور 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.19633

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
رفع  جم   2020 ماي  ا0  في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
أي  درهم»   29.300.000,00»
إلى  درهم»   2.100.000,00» من 
عن طريق  درهم»  «00.000,00ا.31 
الشركة  دو2ن  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار   املستحقة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22  ا2  بتاريخ  االبتدائ2ة بانزكان  

2020 جحت رقم 689.
526I

RIAD CONSULTANT

ASSALAM.ABDO شركة
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

شركة ASSALAM.ABDO  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ج2طين 

باملقر عمارة 59 املكتب رقم 01 

شارع ابراه2م الر داني  زنقة جامسنا 

ال2فاق - خريبكة 25000 خريبكة 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

6337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس  ا0 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

شركة   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

. ASSALAM.ABDO

االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة - منعش عقاري .

ج2طين   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 01 رقم  املكتب   59 عمارة  باملقر 

شارع ابراه2م الر داني  زنقة جامسنا 

خريبكة   25000 خريبكة   - ال2فاق 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

العطي  عبد  العزا ي  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
العاطي  عبد  العزا ي  الس2د 
 100 رقم  ال2راق  ججزئة  عن2انه)ا) 

25000 خريبكة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
العاطي  عبد  العزا ي  الس2د 
 100 رقم  ال2راق  ججزئة  عن2انه)ا) 

25000 خريبكة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
17 و2ن22  االبتدائ2ة بخريبكة  بتاريخ 

2020 جحت رقم 170.
527I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

AROMA HERBES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

خفض رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc

AROMA HERBES شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 
ب2ج2جلة، ا تماعة القر ية الصفا، 
اشت2كة أوت باها ب22كرا 9 أكاور 

املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.19633

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2020 ماي  ا0  في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
أي  درهم»   29.300.000,00» قدره 
إلى  درهم»  «00.000,00ا.31  من 
 : عن طريق  درهم»   2.100.000,00»

.-
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22  ا2  بتاريخ  االبتدائ2ة بانزكان  

2020 جحت رقم 689.
528I

STE FIDUCONFIANCE

MAC MODE شركة 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 شركة MAC MODE  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 803 شارع 
اليسمين املنطقة الصناع2ة س2دي 

ابراه2م  - 30000 فاس املغرب.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.38629

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في ا0 فبراور 2020 جم  جح2يل  
للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
املنطقة  اليسمين  شارع   803» من 
 30000  - الصناع2ة س2دي ابراه2م  
فاس املغرب» إلى «     ججزئة 29 شارع 
س2دي  الصناع2ة  املنطقة    810

ابراه2م   - 30000 فاس  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 38ا1.

529I

FIDUCIAIRE OTHMANE

SPEED-TP-COM
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
SPEED-TP-COM شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي املنزه 
قطاع س رقم 196  - 000ا1 

القن2طرة املغرب
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جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

785ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا0 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPEED-TP-COM

النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الشخ�سي.

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

000ا1   -   196 املنزه قطاع س رقم 

القن2طرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خيرة  أب2  عماد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  خيرة  أب2  عماد  الس2د 

حي املنزه قطاع س رقم 196  000ا1 

القن2طرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  خيرة  أب2  عماد  الس2د 

حي املنزه قطاع س رقم 196  000ا1 

القن2طرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالقن2طرة  بتاريخ 17 و2ن22 

2020 جحت رقم 819ا7.

530I

CABINET BAHMAD

MERMAID OUTSOURCING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000ا، مراكش املغرب
 MERMAID OUTSOURCING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي إقامة 
مراكش بالزا عمارة د1 شقة 21، 
الطابق الثاني، جليز  - 0000ا 

مراكش املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.93991

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2020 مارس  ا0  في  املؤرخ 

املصادقة على :
جم2ل  ماجد   )ة)  جف2يت الس2د 
1.000 حصة اجتماع2ة من  حبيب  
الس2د  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
ا0 مارس  بتاريخ  )ة) فد ى  م2ز ني  

.2020
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ن22   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113631.
531I

LOCHA

LOCHA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

LOCHA
13 زنقة احمد املتاطي اقامة االلب 
طابق 1 رقم 8 املعاريف. 13 زنقة 
احمد املتاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف.، 20330، الدار 

الب2ضاء املغرب
LOCHA شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املتاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف. الدار الب2ضاء 

20330 الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
61727ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   13
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOCHA
االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري .
زنقة   13  : عن2ان املقر االجتماعي 
طابق  االلب  اقامة  املتاطي  احمد 
الب2ضاء  الدار  املعاريف.   8 رقم   1

20330 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ملين  ش2ماء  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  ملين  ش2ماء  الس2دة 
 11 رقم  ا  شارع  ف22ل2ت  ججزئة 
الدار   20150 كل2ف2رن2ا   

الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  ملين  ش2ماء  الس2دة 
 11 رقم  ا  شارع  ف22ل2ت  ججزئة 
الدار   20150 كل2ف2رن2ا   

الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 15 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 1ا7358.
532I

ASPIRATIONS SCHOOLS PRIVATE

 ASPIRATIONS SCHOOLS
PRIVATE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 ASPIRATIONS SCHOOLS

PRIVATE

ججزئة ص2ف2ة 20-21 ب2سك2رة 

الدار الب2ضاء ، 27182، الدار 

الب2ضاء املغرب

 ASPIRATIONS SCHOOLS

PRIVATE شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

ص2ف2ة 20-21 ب2سك2رة الدار 

الب2ضاء الدار الب2ضاء 27182 الدار 

الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63237ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ASPIRATIONS SCHOOLS

.PRIVATE

مؤسسة   : غرض الشركة بإوجاز 

التعل2م ا خص2�سي .

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

الدار  ب2سك2رة   20-21 ص2ف2ة 

الب2ضاء الدار الب2ضاء 27182 الدار 

الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : الرا�سي  و2نس  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الرا�سي  و2نس  الس2د 
شريفة  فضاء  اقامة  الدخلة  شارع 
الشق   عين  شريفة  حي   3 عمارة 

70ا20 الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  الرا�سي  و2نس  الس2د 
شريفة  فضاء  اقامة  الدخلة  شارع 
الشق  عين  شريفة  حي   3 عمارة 

70ا20 الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 26 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737376.
533I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

COMODO CAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي ا حسني 
منطقة األنشطة االقتصادوة ، 

6300ا، ال22سف2ة املغرب
COMODO CAR شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي محل 
رقم 308 مكرر حي الغدور - 6300ا 

الس2سف2ة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
2707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   27
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMODO CAR
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق.
محل   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
6300ا   - 308 مكرر حي الغدور  رقم 

الس2سف2ة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 10.000   : كريم  الدهبي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  كريم  الدهبي  الس2د 
رقم  الب2س2ن2ة  زنقة  ا حسني  الحي 

110 6300ا الس2سف2ة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  كريم  الدهبي  الس2د 
رقم  الب2س2ن2ة  زنقة  ا حسني  الحي 

110 6300ا الس2سف2ة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بال22سف2ة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 177.
Iا53

مكتب الرياني للمحاسبة

شركة سيميك ب ط ب
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
تغ2ير تسم2ة الشركة

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد دا د رقم230  جط2ان ، 

0ا930، جط2ان املغرب
شركة س2م2ك ب ط ب شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها االجتماعي شارع 

ا خ2ارزمي رقم 90 - 93000 املض2ق 
املغرب.

تغ2ير تسم2ة الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

25525

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى   

جم تغ2ير   2020 و2ن22  ا2  املؤرخ في 

«شركة س2م2ك  تسم2ة الشركة من 

ب ط ب» إلى «شركة ج2مس» .

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   25 بتاريخ  االبتدائ2ة بتط2ان  

2020 جحت رقم ا88.

535I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ENVIRO VERT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي ا حسني 

منطقة األنشطة االقتصادوة ، 

6300ا، ال22سف2ة املغرب

ENVIRO VERT شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

20 زنقة سال حي التقدم - 6300ا 

ال22سف2ة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

2711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENVIRO VERT

انشاء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 جتبع املساحلت ا خضراء

التثب2ت الزراعي

أعمال زراع2ة  متفرقات.

عن2ان املقر االجتماعي : محل رقم 
6300ا   - التقدم  زنقة سال حي   20

ال22سف2ة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ال2هاب  عبد  شكري  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
ال2هاب  عبد  شكري  الس2د 
الشقة  االستقالل  شارع  عن2انه)ا) 
01 رقم 38 حي املسيرة 63300 بركان 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ال2هاب  عبد  شكري  الس2د 
الشقة  االستقالل  شارع  عن2انه)ا) 
01 رقم 38 حي املسيرة 63300 بركان 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بال22سف2ة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 180.

536I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ASSISTANCE RIHANA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي ا حسني 
منطقة األنشطة االقتصادوة ، 

6300ا، ال22سف2ة املغرب
ASSISTANCE RIHANA شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 8ا حي 

الغدور - 6300ا ال22سف2ة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
2709
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSISTANCE RIHANA
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات املعطلة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ال22سف2ة  6300ا   - حي الغدور  8ا 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د مدم2م رض2ان 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د مدم2م رض2ان عن2انه)ا) 
ا0  حي السعادة زنقة جار دانت رقم 

6300ا ال22سف2ة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د مدم2م رض2ان عن2انه)ا) 
ا0  حي السعادة زنقة جار دانت رقم 

6300ا ال22سف2ة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بال22سف2ة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 179.
537I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PHOS TRANS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي ا حسني 
منطقة األنشطة االقتصادوة ، 

6300ا، ال22سف2ة املغرب

PHOS TRANS شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
زنقة دمشق زقم ا12 - 6300ا 

ال22سف2ة املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.807

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 و2ن22   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جف2يت الس2د )ة) جمال بنعشيش 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة   5.000

)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   5.000

طارق الرامي بتاريخ 11 و2ن22 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 23 بتاريخ  بال22سف2ة   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم 120/2020.

538I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PHOS TRANS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
تع2ين مسير جدود للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي ا حسني 

منطقة األنشطة االقتصادوة ، 

6300ا، ال22سف2ة املغرب

PHOS TRANS  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
زنقة دمشق رقم ا12 - 6300ا 

ال22سف2ة املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.807

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 و2ن22   10 املؤرخ في 

مسير جدود للشركة الس2د)ة) الرامي 

طارق كمسير  ح2د

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 23 بتاريخ  بال22سف2ة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 120/2020.

539I

FIDUCIAIREJAD

MENARA BIKE sarl

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

FIDUCIAIREJAD

 AV ALLAL EL FASSI IMM

 HATIM 3ETAGE APPT N° 14

MARRAKECH، 40000، مراكش 

MAROC

MENARA BIKE sarl شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 MAGASIN N°252 SOUIKATE

 BAB DOUKKALA  - 40000

.MARRAKECH MAROC

جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 

.92373

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 فبراور   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

امين   محمد  )ة)  الس2د  جف2يت 

البصطامي 170 حصة اجتماع2ة من 

)ة)  الس2د  0ا3 حصة لفائدة   أصل 

 19 محمد زكريا شرف الدون بتاريخ 

فبراور 2020.

امين  محمد  )ة)  الس2د  جف2يت 

اجتماع2ة  حصة   170 البصطامي 

0ا3 حصة لفائدة  الس2د  من أصل 

)ة) عبد العلي فراح بتاريخ 19 فبراور 

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113651.

0Iا5

SOUHAL CONSULTING

STE L2 GLOB
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE L2 GLOB  شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 MANAR عن2ان مقرها اإلجتماعي 
   2 RESIDENCE AL AKHAWAINE

 IMM. 149 MAGASIN N°1
 IZDIHAR 40000 MARRAKECH

MAROC
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

373ا10
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE L2 : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

. GLOB
ب2ع     -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

اصالح االجهزة املعل2ماج2ة 
- جح2يل االم2ال   صرف العملة

- االستيراد   التصدور
- جحص2ل الف2اجير 

 MANAR : عن2ان املقر االجتماعي
   2 RESIDENCE AL AKHAWAINE
 IMM. 149 MAGASIN N°1
 IZDIHAR 40000 MARRAKECH

.MAROC
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.500   : لطفي  اسامة  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
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 1.500   : اجب2ح  لطفي  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  لطفي  اسامة  الس2د 
مراكش 0000ا مراكش املغرب.

عن2انه)ا)  اجب2ح  لطفي  الس2د 
مراكش 0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  لطفي  اسامة  الس2د 
مراكش 0000ا مراكش املغرب

عن2انه)ا)  اجب2ح  لطفي  الس2د 
مراكش 0000ا مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113706.
1Iا5

FIDACTIVE

SAS DAOUS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
حل شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

SAS DAOUS  شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

)في ط2ر التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شقة 

رقم 22  الطابق 5 الهدى اكادور  - 
80000 اكادور املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.32287
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر حل   2020 ماي   31 في  املؤرخ 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د SAS DAOUS   مبلغ 
درهم  عن2ان   100.000 رأسمالها 
  22 رقم  شقة  اإلجتماعي  مقرها 
 80000  - اكادور   الهدى   5 الطابق 
اكادور املغرب نت2جة ل : جصف2ة  دوة.
شقة  ب  التصف2ة  مقر  حدد    

رقم 22  الطابق 5 الهدى   - 80000 

اكادور  املغرب. 

  عين:

ب2لهنا    ابراه2م    الس2د)ة) 

  775 رقم  ب   3 املسيرة  عن2انه)ا) 

)ة)  0000ا مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

شقة   : بالتصف2ة  املتعلقة  ال2ثائق 

رقم 22  الطابق 5 الهدى اكادور 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   02 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2020 جحت رقم 90709.

2Iا5

cafge

LOUNGE BAR LE NEROLI
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

cafge

 Mustapha el maani، 23ا

20130، casablanca maroc

    LOUNGE BAR LE NEROLI

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10شارع 

ا حرية الطابق الثالث الرق 5 - 

20130 الدار الب2ضاء  املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

63831ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.   LOUNGE BAR LE NEROLI
مطعم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

بسعر ثابت.
10شارع   : عن2ان املقر االجتماعي 
 -  5 الرق  الثالث  الطابق  ا حرية 

20130 الدار الب2ضاء  املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1000  : م2عمر   واسين  الس2د 

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  الس2د واسين م2عمر  
ليساسفة ججزئة رياض ص2ف2ا عمارة 
112 شقة 13 الطابق 1 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  الس2د واسين م2عمر  
ليساسفة ججزئة رياض ص2ف2ا عمارة 
112 شقة 13 الطابق 1 20000 الدار 

اب2ضاء  املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 01 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737816.
3Iا5

KHM CONSULTING

HAKA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

ج2س2ع نشاط الشركة 

KHM CONSULTING
1 زنقة  اوت  باعمران املمر ب 

الطابق اال ل  الرقم 106 جقاطع 
شارع محمد ا خامس   املقا مة ، 

20050، الدار الب2ضاء املغرب
HAKA شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها االجتماعي مركب  ل2نا 
شارع الراش2دي الطابق1 الشقة 8 - 

20000 ألدار الب2ضاء املغرب.
ج2س2ع نشاط الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

12501ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 و2ن22   15 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

جم2ع   استيراد  جصدور 

املت2هرات

الثم2نة  املعادن  جكرير  جق22م 

 جحل2لها  النشاط املرجبط بها.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738001.

Iاا5

la marocaine des bilans

ARGABEWELL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

la marocaine des bilans

محج 11 وناور مكتب رقم 8 عمارة 

أدرار حي الداخلة ، 80060، أكادور 

املغرب

ARGABEWELL شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي C/O رقم 

10 مكرر زنقة 7 بل2ك 11 حي بئر 

أنزران ج2ك22ين - 80000 أكادور 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3317ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   26

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARGABEWELL

جصن2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 تس2يق املنتجات املحل2ة.
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 C/O  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
حي   11 بل2ك   7 مكرر زنقة   10 رقم 
أكادور   80000  - بئر أنزران ج2ك22ين 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
300 حصة    : الس2د هشام أكر  

بق2مة 100 درهم للحصة .
 200   : اكن  اوت  سع2د  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 150   : الصا ي  مريم  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د عبد هللا ب2حام2دي :  200 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2دة اللة مريم ب2ك2شة :  150 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الصا ي عن2انه)ا)  الس2دة مريم 
اقامة   12 شارع أنس بن مالك رقم 
 80000 السالم  حي   3 رقم  االجفاق 

أكادور املغرب.
ب2ك2شة  مريم  اللة  الس2دة 
رقم  حي النصر عمارة ج2  عن2انه)ا) 
09 العال2ا  28830 املحمدوة املغرب.
دار  الس2د هشام أكر  عن2انه)ا) 
 01 الطابق   82 عمارة   05 السعادة 

الشقة 01 0110ا مراكش املغرب.
الس2د سع2د اوت اكن عن2انه)ا) 
 25 عمارة  اف2لكين  جكمي  مشر ع 
انزكان   80000 الدشيرة   100 الشقة 

املغرب.
ب2حام2دي  هللا  عبد  الس2د 
رقم  حي النصر عمارة ج2  عن2انه)ا) 
09 العال2ا  28830 املحمدوة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الصا ي عن2انه)ا)  الس2دة مريم 
اقامة   12 شارع أنس بن مالك رقم 
 80000 السالم  حي   3 رقم  االجفاق 

أكادور املغرب
ب2ك2شة  مريم  اللة  الس2دة 
رقم  حي النصر عمارة ج2  عن2انه)ا) 
09 العال2ا  28830 املحمدوة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2020 جحت رقم 90717.
5Iا5

AUDICOF GROUP

TOY MART
شركة املساهمة
تغ2ير السنة املال2ة

AUDICOF GROUP
9ا1, شارع حسن الصغير،الطابق 
ا، مكتب رقم ا1 ، 20000، الدار 

الب2ضاء املغرب
TOY MART «شركة املساهمة»
 عن2ان مقرها االجتماعي:  257, 

 Bd Ghandi 3 ème étage,
 Casablanca   - - CASABLANCA

.MAROC
«تغ2ير السنة املال2ة»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
3ا1166.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 10 مارس 2020 جقرر تغ2ير 
 Du 01/04/N au إلى  السنة املال2ة: 

.31/03/N+1
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 10 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 5ا98.
6Iا5

AUDICOF GROUP

C.I.E.C
شركة املساهمة
تغ2ير السنة املال2ة

AUDICOF GROUP
9ا1, شارع حسن الصغير،الطابق 
ا، مكتب رقم ا1 ، 20000، الدار 

الب2ضاء املغرب
C.I.E.C «شركة املساهمة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 257, 
 Bd Ghandi, 2ème étage,

 Casablanca - - Casablanca
.Maroc

«تغ2ير السنة املال2ة»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

91ا19.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 مارس 2020 جقرر تغ2ير 

 Du 01/04/N Au إلى السنة املال2ة: 

.31/03/N+1

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 11 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 9915.

7Iا5

مركز دو2ي للدعم   املرافقة ا خاص

مركز ديوي للدعم و املواكبة 
الخاص

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

مركز دو2ي للدعم   املرافقة ا خاص

الرقم 178 معطى املحام2د ، 

0000ا، مراكش املغرب

مركز دو2ي للدعم   امل2اكبة ا خاص 

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الرقم 178 

معطى املحام2د - 0000ا مراكش 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3ا5ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

مركز   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

دو2ي للدعم   امل2اكبة ا خاص.

در س   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الدعم   التق2ية.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

0000ا   - املحام2د  معطى   178

مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : كردمي  عبيشة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : الس2د عبد الكبير امل2اق 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة عبيشة كردمي عن2انه)ا) 

0000ا  ا تدود  اوزيكي  حي  5اا 

مراكش املغرب.

الس2د عبد الكبير امل2اق عن2انه)ا) 
اسكج2ر  زكرياء  ججزئة  8ا1  الرقم 

0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة عبيشة كردمي عن2انه)ا) 

0000ا  ا تدود  اوزيكي  حي  5اا 

مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113835.

8Iا5

KAF TRADING COMPANY

KAF TRADING COMPANY
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

KAF TRADING COMPANY

13 زنقة احمد املتاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف. ، 20330، 

الدار الب2ضاء املغرب

 KAF TRADING COMPANY

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املتاطي اقامة االلب طابق 

1 رقم 8 املعاريف الدار الب2ضاء. - 

20330 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

111ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
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اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 KAF  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRADING COMPANY

مقا ل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اشغال متعددة.

زنقة   13  : عن2ان املقر االجتماعي 

طابق  االلب  اقامة  املتاطي  احمد 

 - الب2ضاء.  الدار  املعاريف   8 رقم   1

20330 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د كمال احريبة  :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د عبدالفتاح منتصر  :  500 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  احريبة   كمال  الس2د 

ججزئة زهر 1 رقم 25 س2دي معر ف   

20520 الدار الب2ضاء املغرب.

منتصر   عبدالفتاح  الس2د 

رقم  ا خير  جتجزئة حافظ  عن2انه)ا) 

الدار   20520 معر ف  س2دي   118

الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  احريبة   كمال  الس2د 

ججزئة زهر 1 رقم 25 س2دي معر ف   

20520 الدار الب2ضاء املغرب

منتصر   عبدالفتاح  الس2د 

رقم  ا خير  جتجزئة حافظ  عن2انه)ا) 

الدار   20520 معر ف  س2دي   118

الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737983.

9Iا5

ادك2 ك2نس2ل

CARYA CONSEIL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

ادك2 ك2نس2ل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار الب2ضاء 

املغرب
CARYA CONSEIL شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 6ا شارع 
الزرقط2ني طابق 2 شقة رقم 6 - 

20330 الدارالب2ضاء املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.378135

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2020 فبراور   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 CECILE )ة)  الس2د  جف2يت 
اجتماع2ة  حصة   BOURGAIN 50
الس2د  حصة لفائدة    50 من أصل 
بتاريخ   OLIVIER BOURGAIN )ة) 

12 فبراور 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738322.
550I

ادك2 ك2نس2ل

OHS BAT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ادك2 ك2نس2ل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار الب2ضاء 

املغرب
OHS BAT شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
اوت أ رير شارع م2الي و2سف - 

20050 الدارالب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

303ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   06

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 OHS  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.BAT

أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء.

زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 - و2سف  م2الي  شارع  أ رير  اوت 

20050 الدارالب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  هاس  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  محمد  هاس  الس2د 

0ا202  ب2سك2رة   مركز  ا ح2امي 

الدارالب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  محمد  هاس  الس2د 

0ا202  ب2سك2رة   مركز  ا ح2امي 

الدارالب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738260.

551I

FIDUCIAIREJAD

TOSCANA CARS sarl au
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
تع2ين مسير جدود للشركة

FIDUCIAIREJAD
 AV ALLAL EL FASSI IMM

 HATIM 3ETAGE APPT N° 14
MARRAKECH، 40000، مراكش 

MAROC
TOSCANA CARS sarl au  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 MAGASIN AU REZ
 DE CHAUSSEE IBN

 TOUMERTE-328 ROUTE
 D›ESSAOUIRA - 40000
.MARRAKECH MAROC
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
93ا96.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم تع2ين   2020 وناور   23 املؤرخ في 
 EL الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

FAKKARI SAID كمسير  ح2د
جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113653.
552I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

 STATION SERVICE BEL
OUALI SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

 EFFICAGEST CONSULTING
SARL AU

 Boulevard AL MAQDIS-
 Hay El Qods, 3ème étage,
 Appartement 8 OUJDA ،
60000، OUJDA MAROC

 STATION SERVICE BEL OUALI
SARL شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
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 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار  الد 

لفقير- لرباع-جماعة ملقى ال2يدان - 

65800 جا ريرت املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

5ا11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 STATION SERVICE BEL OUALI

.SARL

ب2ع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

املحر قات ل2سائل امل2اصالت

-غس2ل  تشح2م س2ارات النقل

-ججارة امل2اد الغذائ2ة العامة

-مكتب التبغ

-مقهى   مطعم.

: د ار  الد  عن2ان املقر االجتماعي 

لفقير- لرباع-جماعة ملقى ال2يدان - 

65800 جا ريرت املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 600   : بال2الي  مصطفى  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د عبد الرزاق بال2الي  :  200 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د محمد بال2الي :  200 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د مصطفى بال2الي عن2انه)ا) 

 65800 لرباع-  لفقير-  ا الد  د ار 

جا ريرت املغرب.

بال2الي  الرزاق  عبد  الس2د 

لرباع-  لفقير-  ا الد  د ار  عن2انه)ا) 

65800 جا ريرت املغرب.

عن2انه)ا)  بال2الي  محمد  الس2د 

د ار ا الد لفقير- لرباع- ملقى ال2يدان 

65800 جا ريرت املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  بال2الي  محمد  الس2د 

د ار ا الد لفقير- لرباع- ملقى ال2يدان 

65800 جا ريرت املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 01 بتاريخ  بتا ريرت   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 108/2020.

553I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

 ENGRAISSE BETAIL SALGHI 

SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 EFFICAGEST CONSULTING

SARL AU

 Boulevard AL MAQDIS-

 Hay El Qods, 3ème étage,

 Appartement 8 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

 ENGRAISSE BETAIL SALGHI 

SARL AU شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

النس2م 2 ٬ رقم 2853  - 65800 

جا ريرت املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1ا11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   10

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ENGRAISSE BETAIL SALGHI

.SARL AU
-شراء     : غرض الشركة بإوجاز 
تسمين   ب2ع داخل   خارج املغرب 
املاعز   ٬ ا خر ف   ٬ االبقار   ٬ العت2ل 

٬ الد اجن.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 65800  -   2853 رقم   ٬  2 النس2م 

جا ريرت املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د الصلغي بن22نس 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  بن22نس  الس2د صلغي 
جا ريرت   65800 التركي  ا الد  د ار 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  بن22نس  الس2د صلغي 
جا ريرت   65800 التركي  ا الد  د ار 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بتا ريرت  بتاريخ 26 و2ن22 

2020 جحت رقم 21/2020.
Iا55

FIDURIZK

FINE ALU
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC
FINE ALU شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي حي لال مريم الثان2ة بل2ك 
باء رقم 20 بنسل2مان - 13000 

بنسل2مان املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
6211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 FINE  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.ALU
-شراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 ب2ع األملن22م  جم2ع امللحقات.
-أعمال مختلفة..

الطابق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
بل2ك  الثان2ة  مريم  لال  حي  السفلي 
 13000  - بنسل2مان   20 رقم  باء 

بنسل2مان املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة  الس2د الهردي منير :  

بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د بنزونة عثمان :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
حي  الس2د الهردي منير عن2انه)ا) 
 20 رقم  باء  بل2ك  الثان2ة  مريم  لال 
بنسل2مان 13000 بنسل2مان املغرب.

عن2انه)ا)  عثمان  بنزونة  الس2د 
 393 الحي ا حسني بل2ك دال الرقم 
بنسل2مان 13000 بنسل2مان املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

حي  الس2د الهردي منير عن2انه)ا) 
 20 رقم  باء  بل2ك  الثان2ة  مريم  لال 
بنسل2مان 13000 بنسل2مان املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  سل2مان   ببن  االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 162.

555I
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FIDURIZK

JOOD BY CLEN
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC

JOOD BY CLEN شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 

1 زا ية زنقة طريق ابن زياد زنقة 
زراودي غف2ر بنسل2مان - 13000 

بنسل2مان املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
6215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا0 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 JOOD : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.BY CLEN
-جاجر في   : غرض الشركة بإوجاز 

جم2ع املنتجات الصح2ة
املرجبطة  ا خدمات  -جقدوم 

باملنتجات الصح2ة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
زنقة  زياد  ابن  طريق  زنقة  زا ية   1
 13000  - بنسل2مان  غف2ر  زراودي 

بنسل2مان املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة    : الس2د عمر جاغي 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  جاغي  عمر  الس2د 
رزق  ف2ال  هللا  عبد  بن  عالل  زنقة 

 13000 بنسل2مان  ا حدائق  حي 

بنسل2مان املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  جاغي  عمر  الس2د 
رزق  ف2ال  هللا  عبد  بن  عالل  زنقة 

 13000 بنسل2مان  ا حدائق  حي 

بنسل2مان املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  سل2مان   ببن  االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 165.

556I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

ACHGHAF MOTO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

ACHGHAF MOTO شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

م2الي رش2د شارع طهران رقم 02 - 

93100 الفن2دق املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

26873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   10

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACHGHAF MOTO

غرض الشركة بإوجاز : استيراد   

ج2زيع أجزاء الدراجات النارية.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 -  02 م2الي رش2د شارع طهران رقم 

93100 الفن2دق املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 900   : أشغاف  احمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  أشغاف  احمد  الس2د 

زنقة خ2�سي دي ل2ما إست2ف ب2رجال 

سبتة   93100 باب ب   01 شقة  ا2  

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  أشغاف  احمد  الس2د 

زنقة خ2�سي دي ل2ما إست2ف ب2رجال 

سبتة   93100 باب ب   01 شقة   ا2 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   25 بتاريخ  االبتدائ2ة بتط2ان  

2020 جحت رقم ا108.

557I

TY CONSULTING

BM RENTAL SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
تغ2ير تسم2ة الشركة

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

BM RENTAL SARL AU شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي إقامة 

ري2، عين الذئاب شارع س2دي عبد 

الرحمانـ  الدار الب2ضاء - 20100 

الدار الب2ضاء املغرب.

تغ2ير تسم2ة الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

15ا319

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى   

جم تغ2ير   2020 و2ن22   23 املؤرخ في 

 BM RENTAL» تسم2ة الشركة من 

 GLOBAL LEASE» إلى   «SARL AU

. «SARL AU

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738370.

558I

N2M CONSEIL-SARL

NADOSTAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

NADOSTAR شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

لعرا�سي زنقة ا12 رقم 11 الناظ2ر  

- 62000 الناظ2ر املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

20068

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NADOSTAR

غرض الشركة بإوجاز :  ب2ع اد ات 

مركز  املعل2م2ات-  املكاجب     ل2ازم 

التدريب- االعالنات - ججهيز ا حفالت- 

اشغال مختلفة .

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

لعرا�سي زنقة ا12 رقم 11 الناظ2ر  - 

62000 الناظ2ر املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عمر   خل2في  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د خل2في عمر  عن2انه)ا) حي 
الناظ2ر   3ا  رقم   20 زنقة  ا خطابي 

62000 الناظ2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د خل2في عمر  عن2انه)ا) حي 
الناظ2ر   3ا  رقم   20 زنقة  ا خطابي 

62000 الناظ2ر املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 29 و2ن22 

2020 جحت رقم 670.

559I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

MARIA DEL MAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،

93100، FNIDEQ MAROC

MARIA DEL MAR شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 11 حي  اد 

الد يات  - 93100 الفن2دق املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

26911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   18

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 MARIA : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.DEL MAR

استراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ل2ازم الص2د البحري.

عن2ان املقر االجتماعي : 11 حي  اد 

الد يات  - 93100 الفن2دق املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الغ2زي  نب2ل  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الغ2زي  نب2ل  الس2د 

أ   10 زنقة  امل2حدون  أغطاس شارع 

رقم 01 93100 الفن2دق املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الغ2زي  نب2ل  الس2د 

أ   10 زنقة  امل2حدون  أغطاس شارع 

رقم 01 93100 الفن2دق املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  االبتدائ2ة بتط2ان  

2020 جحت رقم 1109.

560I

sabahinfo

شركة برايس اڭرو
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

شركة برايس اڭر  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 602 
الن2ر 2   قلعة السراغنة  3000ا  

قلعة السراغنة  املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
017ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس  ا0 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
شركة   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

برايس اڭر .
جرك2ب   : بإوجاز  الشركة  غرض 
باشغال  مقا ل  الشمس2ة-  الطاقة 
الري  السقي بالتنق2ط - جاجر بمجال 

الفالحة. .
عن2ان املقر االجتماعي : رقم 602 
3000ا   السراغنة   قلعة     2 الن2ر 

قلعة السراغنة  املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : برايس  خل2ل  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د خل2ل برايس عن2انه)ا) حي 
1785   3000ا  قلعة  1 رقم  النخلة 

السراغنة  املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د خل2ل برايس عن2انه)ا) حي 
1785   3000ا  قلعة  1 رقم  النخلة 

السراغنة  املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بقلعة السراغنة  بتاريخ 19 

و2ن22 2020 جحت رقم 109/2020.

561I

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

BLEUTIFUL  S.A.R.L
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC

BLEUTIFUL  S.A.R.L شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 08 
رقم ا2 حي كا كي جماعة الزا ية  - 

6000ا اسفي املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

10215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   07

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BLEUTIFUL  S.A.R.L

غرض الشركة بإوجاز : -1 تشغ2ل 

االجصاالت  أنشطة  كالة  جم2ع 

- كاالت اإلعالن

-2 أنشطة استشارات االجصاالت

االستشارات  أنشطة   3-

التس2يق2ة.
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 08 عن2ان املقر االجتماعي : شارع 
 - حي كا كي جماعة الزا ية   ا2  رقم 

6000ا اسفي املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : سع2د  ال2رادي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : مريم  س2ف2اني  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د ال2رادي سع2د عن2انه)ا) 
33 زنقة ابن زهر م ج  6000ا اسفي 

املغرب.
الس2دة س2ف2اني مريم عن2انه)ا) 
زنقة ابن زهر رقم 31 املدونة ا تدودة  

6000ا اسفي املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د ال2رادي سع2د عن2انه)ا) 
6000ا اسفي  33 زنقة ابن زهر م ج 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بآسفي  بتاريخ - جحت رقم 

.-
562I

BUCOGEST

 BENGHZIEL   بن غزييل ترونس
TRANS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

BUCOGEST
حي أم2كاي شارع محمد 

ا خامس126 الدشيرة انزكان 
 INEZGANE، 86360، INEZGANE

املغرب
 BENGHZIEL   بن غزي2ل جر نس
TRANS  شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 
س2دي الغز اني رقم 77 الكارة  
برش2د - 26100 برش2د املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

13679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا0 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

بن   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BENGHZIEL جر نس    غزي2ل 

. TRANS

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  حساب الغير  طن2ا   د ل2ا.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

الكارة    77 رقم  الغز اني  س2دي 

برش2د - 26100 برش2د املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د بنغزيل محمد  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الس2د بنغزيل محمد  

بنسل2مان   أحالف  الش2ادلة  د ار 

13000 بنسل2مان املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الس2د بنغزيل محمد  

بنسل2مان   أحالف  الش2ادلة  د ار 

13000 بنسل2مان املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  االبتدائ2ة ببرش2د  

2020 جحت رقم 389.

563I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

CARLOMED
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

 ACCOUNTING &
OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26
20250، الدار الب2ضاء املغرب

CARLOMED شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 شقة رقم3 

- 20000 الدار الب2ضاء املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.397823

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شركة  )ة)  الس2د  جف2يت 
حصة   HOLDWAY INVEST 500
حصة   1.000 أصل  من  اجتماع2ة 
البجاجي  عادل  )ة)  الس2د  لفائدة  

بتاريخ 03 و2ن22 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738356.
Iا56

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

«   ــاروق  تــوزيــع  تـجـــارة  
خــدمـــات « -  ش.ا.م.م.

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
«  فــار ق  جــ2زيــع  جـجـــارة  خــدمـــات « 
-  ش.ا.م.م. شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 97  شــارع 

ا حــريــة الـطــابـق 15  -- 20120 
الب2ضــاء  املــغــــرب  .

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.169.003
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 30 و2ن22 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
  15 الـطــابـق  ا حــريــة  شــارع    97»
إلى   » املــغــــرب   الب2ضــاء    20120  --
«58  زنقــــة ابن بطــــ2طــــة  مكتــب رقــــم 
الب2ضــاء     20080  --   2 الـطــابـق    26

املــغــــرب  «.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738.368.
565I

GLOFID

TAWZER HOLDING
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

GLOFID
78 شارع املقا مة اقامة املرز قي 

الطابق الثاني الرقم 19 ، 20130، 
الدار الب2ضاء املغرب

TAWZER HOLDING شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
11 وناور الطابق األ ل الشقة ر 169 

- 20000 الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63071ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي  ا1 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAWZER HOLDING
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أخد   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املساهمة في الشركات .

75 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
11 وناور الطابق األ ل الشقة ر 169 - 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : افغان  عادل  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  افغان  عادل  الس2د 
000ا2    3 سعادة  ط2ط  ك2ب  ا2 

ا تدودة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  افغان  عادل  الس2د 
000ا2    3 سعادة  ط2ط  ك2ب  ا2 

ا تدودة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 25 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737176.

566I

N2M CONSEIL-SARL

DINA ALIMENTATION
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
DINA ALIMENTATION  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 
لعرا�سي اقامة اومن شقة 8 الناظ2ر  

- 62000 الناظ2ر املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
20055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 DINA : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

. ALIMENTATION
استراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 
ا حب2ب  -استراد  جصدور   جصدور 

 ا خضرا ات .
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
لعرا�سي اقامة اومن شقة 8 الناظ2ر  

- 62000 الناظ2ر املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الدون   صالح  مجع2ط  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الدون   صالح  مجع2ط  الس2د 
  608 رقم  املسيرة  شارع  عن2انه)ا) 

62000 الناظ2ر املغرب .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الدون   صالح  مجع2ط  الس2د 
  608 رقم  املسيرة  شارع  عن2انه)ا) 

62000 الناظ2ر املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 22 و2ن22 

2020 جحت رقم 597.
567I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

م. د. كـــار  -  ش.ا.م.م. 
بــشــريــــك  منــفـــــرد

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

م. د. كـــار  -  ش.ا.م.م. بــشــريــــك  

منــفـــــرد شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 127 محــج 

مــرس السلـطـــان  الطـــابـــق ا خـــامـــس 

-- 20210  الب2ضـــاء املــغــــرب  

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

203.ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   05

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

د.  م.   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

كـــار  -  ش.ا.م.م. بــشــريــــك  منــفـــــرد.

غرض الشركة بإوجاز : است2ــــراد   

جصــدوــــر كـــل املـــ2اد الطب2ـــة   اآلل2ــــات 

الـجـــراح2ـــة .

عن2ان املقر االجتماعي : 127 محــج 

الطـــابـــق ا خـــامـــس  مــرس السلـطـــان  

-- 20210  الب2ضـــاء املــغــــرب  .

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مـــراح   الس2د  ل2ـــد  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د  ل2ـــد  مـــراح  عن2انه)ا) ا2 
زنقـــة مـــدريــــد الطـــابـــق ا خـــامـــس شقـــة 

رقـــم 7  90ا20 الب2ضــاء   املــغــــرب .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  مـــراح   الس2د محمــــد  

 00000 جـــ2جــــان   بــ2ل  زنقـــة   11

سـ2اسـي س2ر س2ـــن  فـــرنـــســــا 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738.126.

568I

TY CONSULTING

 BM AGRICULTURE SARL

AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

تغ2ير تسم2ة الشركة

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN 26

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

 BM AGRICULTURE SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي إقامة 

ري2، عين الذئاب شارع س2دي عبد 

الرحمانـ  الدار الب2ضاء - 20100 

الدار الب2ضاء املغرب.

تغ2ير تسم2ة الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

318951

 بمقت�سى قرار الشريك ال2ح2د 

املؤرخ في ا2 و2ن22 2020 جم تغ2ير 

BM AGRI- «تسم2ة الشركة من 

GLO-» إلى «CULTURE SARL AU

 BAL GENERAL FOODS SARL

. «AU

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738369.

569I
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CABINET OUASSI

PARAGON ENGINEERING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

CABINET OUASSI

عمارة ك2مرزيد شارع ا حرية طابق 

اال ل مكتب رقم 3 املدونة ا تدودة 

، 6000ا، اسفي املغرب

 PARAGON ENGINEERING

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة)في 

ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 

3 الطابق الثاني الرقم 117 شارع 

مدو2نة جنان عالن  - 6000ا اسفي 

املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.9771

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جقرر حل   2020 و2ن22   08 املؤرخ في 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

مبلغ    PARAGON ENGINEERING
درهم  عن2ان   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 3 الطابق 

الثاني الرقم 117 شارع مدو2نة جنان 

عالن  - 6000ا اسفي املغرب نت2جة 

ل : مشاكل مال2ة .

عمارة  ب  التصف2ة  مقر  حدد    
رقم 3 الطابق الثاني الرقم 117 شارع 

مدو2نة جنان عالن  - 6000ا اسفي 

املغرب. 

  عين:

اجك2ني   عبد اللط2ف   الس2د)ة) 

  عن2انه)ا) 11 شارع محمد الدو2ري 

الشقة 51 0ا0ا1 القن2طرة  املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   15 بتاريخ  بآسفي   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 307.

570I

BUCOGEST

أزاش جر نس 

AZACH TRANS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

BUCOGEST
حي أم2كاي شارع محمد 

ا خامس126 الدشيرة انزكان 
 INEZGANE، 86360، INEZGANE

املغرب
  AZACH TRANS أزاش جر نس
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي النجمة  
د ار بن عنفر جماعة  القل2عة  اوت 
مل2ل  - 86150  القل2عة  اوت مل2ل  

املغرب 
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

97ا20
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   18
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
أزاش   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AZACH TRANS جر نس
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البضائع  حساب الغير  طن2ا   د ل2ا.

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
جماعة   عنفر  بن  د ار  النجمة  
القل2عة  اوت مل2ل  - 86150  القل2عة  

اوت مل2ل  املغرب .
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : حسن  از ا ض  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : الس2د اشراي مصطفى  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د از ا ض حسن عن2انه)ا) 
اوت  2ا2  رقم   3 بل2ك  ا حرش  حي 
 AIT MELLOUL  86150 مل2ل 

املغرب.
الس2د اشراي مصطفى  عن2انه)ا) 
اوت  2ا2  رقم   3 بل2ك  ا حرش  حي 
 AIT MELLOUL  86150 مل2ل 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د از ا ض حسن عن2انه)ا) 
اوت  2ا2  رقم   3 بل2ك  ا حرش  حي 
 AIT MELLOUL  86150 مل2ل 

املغرب
الس2د اشراي مصطفى  عن2انه)ا) 
اوت  2ا2  رقم   3 بل2ك  ا حرش  حي 
 AIT MELLOUL  86150 مل2ل 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  االبتدائ2ة بانزكان  

2020 جحت رقم 789.
571I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

EURO GRANADA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امز رن ، 
32250، ا حس2مة املغرب

EURO GRANADA شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
البحرين ، امز رن  - 32250 

ا حس2مة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 EURO : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.GRANADA
جاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البقالة با تملة
جاجر امل2اه املعدن2ة   امل2اه الغازية 

با تملة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 32250  - امز رن    ، البحرين 

ا حس2مة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د محمد السع2دي :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د محمد السع2دي عن2انه)ا) 
 32250 امز رن    35 زنقة   61

ا حس2مة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د محمد السع2دي عن2انه)ا) 
 32250 امز رن    35 زنقة   61

ا حس2مة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 26 بتاريخ  با حس2مة   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم -.

572I

AMOURI CONSULTING

MICHLIFEN ADVENTURES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 MICHLIFEN ADVENTURES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
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 عن2ان مقرها اإلجتماعي  مكاجب 
ال2احة املكتب 19 زنقة مشرع بل 
 FES 30000 قصيري االطلس فاس

فاس املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62213
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   03
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MICHLIFEN ADVENTURES
التر يج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الض2افة  ب22ت  استغالل  الس2احي, 
انشطة  الطعام    ج2ريد  النزل، 

الترف2ه.
مكاجب    : عن2ان املقر االجتماعي 
بل  مشرع  زنقة   19 املكتب  ال2احة 
 FES 30000 فاس  االطلس  قصيري 

فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 99   : الس2د ا حسن بن الطالب 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 1   : شطاع2   خدوجة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
الطالب  بن  ا حسن  الس2د 
زنقة جبل صاغر    1 رقم  عن2انه)ا) 
شارع رحمة النرجس س فاس 30000 

فاس املغرب.
شطاع2  خدوجة  الس2دة 
زنقة جبل صاغر    1 رقم  عن2انه)ا) 
شارع رحمة النرجس س فاس 30000 

فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

شطاع2  خدوجة  الس2دة 
زنقة جبل صاغر    1 رقم  عن2انه)ا) 

شارع رحمة النرجس س فاس 30000 

فاس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 858.

573I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

KM EXPEDITION
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امز رن ، 

32250، ا حس2مة املغرب

KM EXPEDITION شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 

امج2ظن اوت و2سف   علي  - 

32000 ا حس2مة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

9ا30

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 KM  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPEDITION

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير .

د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

امج2ظن اوت و2سف   علي  - 32000 

ا حس2مة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د خت2ت مصطفى 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د خت2ت مصطفى عن2انه)ا) 
علي   و2سف    اوت  امج2ظن  د ار 

32000  ا حس2مة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د خت2ت مصطفى عن2انه)ا) 
علي   و2سف    اوت  امج2ظن  د ار 

32000 ا حس2مة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  با حس2مة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 120.
Iا57

رمزي لالستشارات

NOVA EVOLUTION
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
ج2س2ع نشاط الشركة 

رمزي لالستشارات
شارع ا2 ن2نبر عمارة حمدي  لد 

الرش2د الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
الع22ن ، 70000، الع22ن املغرب

NOVA EVOLUTION شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها االجتماعي شارع بيت 

املقدس رقم 52 حي ال2الي العهد 
الع22ن - 70000 الع22ن املغرب.

ج2س2ع نشاط الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.29399
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ل22ز  ا0  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
إنشاء جم2ع املباني  جنف2ذ جم2ع 
ا حفر  الطرق  الشبكات  أعمال 
أعمال  عام جم2ع  املختلفة  بشكل 

،  جحق2ق  التط2ير  معدات األرا�سي 
املدن2ة  الهندسة  أعمال  جم2ع 
اقتناء   ،  إمدادات امل2اه م2اه القرية 
جم2ع األرا�سي املبن2ة أ  غير املط2رة 

، التجهيز ،.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 06 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1225/2020.

575I

STE OVADA SARL AU

FONDA-IRRI 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

STE OVADA SARL AU
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad mezanine
 n°2 melk el khamar av tayeb

guennad، 35100، guercif املغرب
 FONDA-IRRI   شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى ‹خرب2شا1› ا الد حم2سة - 
جرس2ف - 35100 جرس2ف املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
1753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   23
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  FONDA-IRRI
دراسة   -  : غرض الشركة بإوجاز 

 إنجاز مشاريع الري بالتنق2ط.
- أشغال مختلفة  البناء.

- التصدور  االستيراد..
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امللك   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - ا الد حم2سة  ’خرب2شا1‘  املسمى 
جرس2ف - 35100 جرس2ف املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عي�سى  شنافي  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 1000  : عي�سى  شنافي  الس2د   
بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  عي�سى  شنافي  الس2د 
جرس2ف   35100 ه2ارة   ازبار  د ار 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  عي�سى  شنافي  الس2د 
جرس2ف   35100 ه2ارة   ازبار  د ار 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 06 بتاريخ  بجرس2ف   االبتدائ2ة 
06-07- رقم  جحت   2020 و2ل22ز 

.2020
576I

رمزي لالستشارات

AFRICA-TOWERS
إعالن متعدد القرارات

رمزي لالستشارات
شارع ا2 ن2نبر عمارة حمدي  لد 

الرش2د الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
الع22ن ، 70000، الع22ن املغرب
AFRICA-TOWERS «شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: ججزئة  

1500 جن2ب الحي ا حتري الع22ن 
- 70000 الع22ن املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.23929

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 و2ن22   17 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

الذي ونص على   :1-2-3 قرار رقم 
اسم  تغ2ير  النشاط.  ج2س2ع  ماولي: 
  AFRICA-TOWERS من  الشركة 
الشكل  جح2يل     .MEDICANA الى 

القان2ني للشركة. ب2ع ا حصص. 
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
الذي ونص على   :1-2-3 بند رقم 
اسم  تغ2ير  النشاط.  ج2س2ع  ماولي: 
  AFRICA-TOWERS من  الشركة 
الشكل  جح2يل     .MEDICANA الى 

القان2ني للشركة. ب2ع ا حصص. 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 06 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1224/2020.

577I

STE ZIZ COMPTA

 LOUBAN SOLUTIONS SARL
AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

louban solutions sarl au شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 210 

ججزئة ال2اد االحمر الرش2دوة - 
52000 الرش2دوة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
13887

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 louban : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.solutions sarl au

غرض الشركة بإوجاز : -محل لب2ع 

اال اني

-ال2ساطة

-التصدور   االستراد.
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 - 210 ججزئة ال2اد االحمر الرش2دوة 

52000 الرش2دوة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د كريم بن ستي  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الس2د كريم بن ستي  

ججزئة  اد الدهب رقم 596 الرش2دوة 

52000 الرش2دوة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الس2د كريم بن ستي  

ججزئة  اد الدهب رقم 596 الرش2دوة 

52000 الرش2دوة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 30 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم 518.

578I

STE ZIZ COMPTA

 IRRIAZZANE AGRICOLE
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 IRRIAZZANE AGRICOLE SARL

AU شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي قصر 
جاغز ت ا تدودة ا خنك الرش2دوة - 

52000 الرش2دوة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
13863

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 IRRIAZZANE AGRICOLE SARL

.AU
-السقي   : بإوجاز  الشركة  غرض 

بالتنق2ط
-اشغال مختلفة 
-مستثمر فالحي .

قصر   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
جاغز ت ا تدودة ا خنك الرش2دوة - 

52000 الرش2دوة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عزان  عصام  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  عزان  عصام  الس2د 
ا خنك  ا تدودة  جاغز ت  قصر 
الرش2دوة 52000 الرش2دوة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  عزان   عصام  الس2د 
الرش2دوة  ا تدودة  جاغز ت  قصر 

52000 الرش2دوة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 17 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم 88ا.
579I
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FIDUCIARE NEGOCE FISC

STE AMAGHOUZ SERVICES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

 STE AMAGHOUZ SERVICES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الزنقة 
ا90 الرقم 03 جراست  انزكان 

86150 انزكان املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

20229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   06
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMAGHOUZ SERVICES
غرض الشركة بإوجاز : التجارة

متعددة ا خدمات
الزنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
انزكان  جراست    03 الرقم  ا90 

86150 انزكان املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د حاجي عبدهللا :  ا33 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 333   : و2سف  املرش2قي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 333   : ا حسن  بلعل2م  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د حاجي عبد هللا عن2انه)ا) 
د ار بن علي ا الددح2 انزكان 86150 

انزكان املغرب.
الس2د املرش2قي و2سف عن2انه)ا) 
5000ا  ارزازات  فدراك2م  ارزازات 

املغرب.
ا حسن عن2انه)ا)  بلعل2م  الس2د 
ججزئة ا حسن2ة الرقم 023  ارزازات 

5000ا  ارزازات املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د حاجي عبد هللا عن2انه)ا) 
د ار بن علي ا الددح2 انزكان 86150 

انزكان املغرب
الس2د املرش2قي و2سف عن2انه)ا) 
5000ا  ارزازات  فدراك2م  ارزازات 

املغرب
ا حسن عن2انه)ا)  بلعل2م  الس2د 
ججزئة ا حسن2ة الرقم 023  ارزازات 

5000ا  ارزازات املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22  ا0  بتاريخ  االبتدائ2ة بانزكان  

2020 جحت رقم 7اا.

580I

ETS COMPTA HOUSE

 AGULEMAM
DEVELOPEMENT

إعالن متعدد القرارات

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

 AGULEMAM DEVELOPEMENT
«شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

اات الشريك ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: زنقة 5 

بل2ك س حي اساكا خن2فرة - 000ا5 
خن2فرة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.2253
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 و2ن22   26 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

على  ونص  الذي   :01 رقم  قرار 

ماولي: جف2يت 300 حصة من الس2دة 

شف2ق السعدوة كلها لصا ح محمد 

مسع2دي

على  ونص  الذي   :02 رقم  قرار 

ماولي: تغ2ير الشكل القان2ني للشركة 

من شركة محد دة الى شركة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

على  ونص  الذي   :07 رقم  بند 

 1000 وملك محمد مسع2دي  ماولي: 

حصة من الشركة

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بخن2فرة  بتاريخ 06 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 135.

581I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 STE NEWRO TRANS SARL
AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 STE NEWRO TRANS SARL AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الرقم 28 

الزنقة 1007 جراست انزكان انزكان 

86150 انزكان املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

20365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   06

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEWRO TRANS SARL AU
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع لفائدة الغير.
عن2ان املقر االجتماعي : الرقم 28 
انزكان  انزكان  جراست   1007 الزنقة 

86150 انزكان املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د غ2فاري محمد 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د غ2فاري محمد عن2انه)ا) 
الزمامرة س2دي بن2ر   2 حي السالم  

353ا2 س2دي بن2ر املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د غ2فاري محمد عن2انه)ا) 
الزمامرة س2دي بن2ر   2 حي السالم  

353ا2 س2دي بن2ر املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   19 بتاريخ  االبتدائ2ة بانزكان  

2020 جحت رقم 655.
582I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

VILATO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
VILATO شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي املرآب 
الكائن برقم 337, ججزئة الزره2ن2ة, 
ج2س2ع ا , شطر 3  - 0ا500 مكناس 

املغرب
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جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

50017

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   29

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VILATO

: ب2ع امل2اد  غرض الشركة بإوجاز 

الغذائ2ة.

املرآب   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

ججزئة الزره2ن2ة,   ,337 الكائن برقم 

ج2س2ع ا , شطر 3  - 0ا500 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د ب2جة خالد :  1.000 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  خالد  ب2جة  الس2د 

5اس2دي  رقم  الديغ2�سي  ججزئة 

سع2د  50050 مكناس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  خالد  ب2جة  الس2د 

5اس2دي  رقم  الديغ2�سي  ججزئة 

سع2د  50050 مكناس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 5ا18.

583I

AGC CONSEIL

RANIS PARTS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

AGC CONSEIL

الدار الب2ضاء ، 21000، الدار 

الب2ضاء املغرب

RANIS PARTS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

السالم 1 اهل لغالم زنقة 17 رقم 39  

- 21000 الدار الب2ضاء املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.295869

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 06 فبراور 2020 جم  جح2يل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

زنقة  لغالم  اهل   1 السالم  «ججزئة 
21000 الدار الب2ضاء   -   39 17 رقم 

املغرب» إلى «عمارة 108 طابق ار�سي 
 -  2 حي تسير   1 زنقة   106 ا10  رقم 

20000 الدار الب2ضاء  املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 3ا7368.

Iا58

AIT TAQI MOULAY SAID

JINANE TEXETILE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID

 AV TARIK IBN ZIAD RUE

 71 ETAGE 2 N°03 ، 92000،

TANGER MAROC

JINANE TEXETILE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

املتد زنقة 1 رقم القطعة 152 محل 
رقم 2 بالطابق األر�سي   كذلك القب2  

- 92000 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
92929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2018 أكت2بر   26
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JINANE TEXETILE
هدف   : بإوجاز  الشركة  غرض 
ا خارج  في  كما  املغرب  في  الشركة 
ا تاهزة  املالبس  بصناعة  الق2ام 
النساء    للرجال،  عامة:  بصفة 

األطفال. 
العمل2ات  كل  عامة   بصفة 
املال2ة،  الصناع2ة،  التجارية، 
العقارية  التي  العقارية،  الغير 
أ   مباشرة  بصفة  التنم2ة  بإمكانها 
غير مباشرة لهدا الهدف أ  ألي هدف 
مماثل أ  مشابه أ  من طب2عته إنعاش 

 جط2ير الثر ة االجتماع2ة للشركة.
صناعة املالبس ا تاهزة..

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
املتد زنقة 1 رقم القطعة 152 محل 
رقم 2 بالطابق األر�سي   كذلك القب2  

- 92000 طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د نضال السالمي السف2اني :  
500 حصة بق2مة 100 درهم للحصة

 500   : عد ل  رش2دة  الس2دة 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د نضال السالمي السف2اني 
 72 املنظر ا تم2ل الزنقة  عن2انه)ا) 

رقم 05 92000 طنجة املغرب.
عن2انه)ا)  عد ل  رش2دة  الس2دة 
 05 رقم   72 الزنقة  ا تم2ل  املنظر 

92000 طنجة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د نضال السالمي السف2اني 
 72 املنظر ا تم2ل الزنقة  عن2انه)ا) 

رقم 05 92000 طنجة املغرب
عن2انه)ا)  عد ل  رش2دة  الس2دة 
 05 رقم   72 الزنقة  ا تم2ل  املنظر 

92000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ن2نبر   07 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2018 جحت رقم 7160.
585I

AGA NOVA

SOCIÉTÉ AGA NOVA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
قفل التصف2ة

AGA NOVA
حي جل2ال رقم ا125 ج2ك2ين ، 

80652، اكادور املغرب
SOCIÉTÉ AGA NOVA شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي : حي جل2ال 
رقم ا125 ج2ك2ين أكادور - 80652 

اكادور املغرب.
قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 
.31227

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2019 جقرر حل  13 شتنبر  املؤرخ في 
SOCIÉTÉ AGA NOVA شركة اات 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 
 60.000 رأسمالها  مبلغ  ال2ح2د 
اإلجتماعي حي  درهم  عن2ان مقرها 
 - أكادور  ج2ك2ين  ا125  رقم  جل2ال 
80652 اكادور املغرب نت2جة النعدام 

املب2عات  كثرة املصاريف.
  عين:

الصا ي    منار   الس2د)ة) 
عن2انه)ا) حي جل2ال رقم ا125 ج2ك2ين 
أكادور 80652 أكادور املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
2019  في حي جل2ال  13 شتنبر  بتاريخ 
 80652  - ج2ك2ين أكادور  ا125  رقم 

أكادور املغرب.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

ن2نبر   29 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2019 جحت رقم 88762.

586I

محاسبات الدار الب2ضاء

رض2ان منص2ري

REDOUANE MANSOURI 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

محاسبات الدار الب2ضاء

159 شارع يعق2ب املنص2ر الدار 

الب2ضاء ، 20380، الدار الب2ضاء 

املغرب
 REDOUANE رض2ان منص2ري

MANSOURI شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 6ا 

شارع الزرقط2ني مكتب رقم 16-15 

الطابق السادس  - 20100 الدار 

الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

269ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 REDOUANE منص2ري  رض2ان 

.MANSOURI

وتجلى   : بإوجاز  الشركة  غرض 

أ   لنفسها  س2اء  الشركة  م2ض2ع 

 حساب غيرها في املغرب أ  ا خارج: 

* طباخ   رئيس مطبخ.

*متعهد جقدوم الطعام  ا حفالت.

* ب2ع األطباق على الف2ر أ أخدها.

جم2ع أن2اع األنشطة املتعلقة   *

بتقدوم الطعام.

مجال  في  استشارات  جدريب     *

املطاعم   الفنادق   الس2احة 

املنتجات  *ستراد  جصدور 

معدات  مستلزمات  الغذائ2ة   

املطبخ.

* جنظ2م األحداث   ا حفالت.

*  عم2ما أي عمل2ة منق2لة أ  غير 

منق2لة أ  صناع2ة   جقن2ة أ  مال2ة 

أ  ججارية جتعلق بشكل مباشر أ  غير 

مباشر بأغراض التجارة املبينة أعاله 

مماثلة  اات صلة على  أ  إلى أش2اء 

أ سع نطاق ممكن  التي تساهم في 

جط2ير الشركة.
6ا  رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 

شارع الزرقط2ني مكتب رقم 15-16 

الدار   20100  - السادس   الطابق 

الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : الس2د منص2ري رض2ان 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

رض2ان  منص2ري  الس2د 

 Chemin des 8ا  عن2انه)ا) 

Autrichiens, Résidence le Saint-

 Jean H3 06600 Antibes  06600

.ANTIBES FRANCE

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

رض2ان  منص2ري  الس2د 

 Chemin des 8ا  عن2انه)ا) 

Autrichiens, Résidence le Saint-

 Jean H3 06600 Antibes  06600

ANTIBES FRANCE

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738221.

587I

FOUZMEDIA

TRANS HOUDNA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
TRANS HOUDNA شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

ان2ال عمارة فل2ري 11 مكتب رقم ا 
م2م2زا KENITRA 14000 القن2طرة 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
987ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.HOUDNA
: مقا ل في  غرض الشركة بإوجاز 

نقل املستخدمين
مقا ل في نقل السلع

االشغال املختلفة  اشغال البناء.
زنقة   23  : عن2ان املقر االجتماعي 
ان2ال عمارة فل2ري 11 مكتب رقم ا 
000اKENITRA 1 القن2طرة  م2م2زا 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  حم2د  الهدنة  الس2د 

د ار ج2يرسة ا الد حن2ن القصيب2ة 

200ا1 س2دي سل2مان املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  حم2د  الهدنة  الس2د 

د ار ج2يرسة ا الد حن2ن القصيب2ة 

200ا1 س2دي سل2مان املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

جحت   - بتاريخ  االبتدائ2ة بالقن2طرة  

رقم -.

588I

FOUZMEDIA

FAMILLE CHABTA

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

FAMILLE CHABTA شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

م2الي عبدالعزيز شارع م2الي 

عبدالعزيز الرقم ا - 000ا1 

القن2طرة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

989ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   29

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAMILLE CHABTA
: مقا ل في  غرض الشركة بإوجاز 

نقل املستخدمين
مقا ل في نقل البضائع

املختلفة  االشغال  في  مقا ل 
 اشغال البناء.

 59  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
شارع  عبدالعزيز  م2الي  اقامة 
000ا1   - ا  م2الي عبدالعزيز الرقم 

القن2طرة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د شبتة سف2ان عن2انه)ا) حي 
ال2حدة 1 بل2ك E مجم2عة 1 الرقم ا 

000ا1 القن2طرة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د شبتة سف2ان عن2انه)ا) حي 
ال2حدة 1 بل2ك E مجم2عة 1 الرقم ا 

000ا1 القن2طرة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
جحت   - بتاريخ  االبتدائ2ة بالقن2طرة  

رقم -.
589I

FOUZMEDIA

 STE WEST ATLANTIC
CONTRACTORS SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 STE WEST ATLANTIC

  CONTRACTORS SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

ا حسن الثاني - --- ميس2ر املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

132

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 STE WEST ATLANTIC  :

. CONTRACTORS SARL AU

البناء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 االشغال املختلفة

الصرف  قن2ات  جرك2ب  اشغال 

الصحي  املاء الصا ح للشرب.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

ا حسن الثاني - --- ميس2ر املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

ا حشادي  الس2دة  س2لة 

 --- الثاني  ا حسن  شارع  عن2انه)ا) 

ميس2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

ا حشادي  الس2دة  س2لة 

 --- الثاني  ا حسن  شارع  عن2انه)ا) 

ميس2ر املفرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بب2ملان  بتاريخ - جحت رقم 

.-

590I

FOUZMEDIA

FORTIL SARL AU
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 FORTIL SARL AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة اات 
الشريك ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: حي 
معم2رة الساكن2ة الزنقة16 بقعة 
386 الرقم 8ا - - القن2طرة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.51855
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 و2ن22   09 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
املتمثلة  ا حصص  جم2ع  جف2يت  
الس2د  ملك2ة  في  حصة   5000 في 
عبدال2هاب ا حمرا ي لفائدة الس2د 

رض2ان هللا االطالطي
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
استقالة الس2د بدال2هاب ا حمرا ي 
الس2د  تع2ين  التس2ير    مهمة  من 
مسير  ح2د  االطالطي  هللا  رض2ان 

للشركة
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
املتمثلة  ا حصص  جم2ع  جف2يت  
الس2د  ملك2ة  في  حصة   5000 في 
عبدال2هاب ا حمرا ي لفائدة الس2د 

رض2ان هللا االطالطي
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
استقالة الس2د بدال2هاب ا حمرا ي 
الس2د  تع2ين  التس2ير    مهمة  من 
مسير  ح2د  االطالطي  هللا  رض2ان 

للشركة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالقن2طرة  بتاريخ 16 و2ن22 

2020 جحت رقم 758ا7.

591I

ste FIDOKOM sarl au

AMAKRAN DISTRIBUTION
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

 AMAKRAN DISTRIBUTION
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
ججزئة البحر االب2ض املت2سط 
- ص.ب589 الناض2ر- الناض2ر 

62010 الناض2ر املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

20081
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   18
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMAKRAN DISTRIBUTION
ججارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
امل2اد الغدائ2ة /االستيراد   التصدور.
عن2ان املقر االجتماعي : حي املطار 
املت2سط  االب2ض  البحر  ججزئة 
الناض2ر  الناض2ر-  ص.ب589   -

62010 الناض2ر املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : عبد هللا  امقران  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د امقران طارق :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د امقران عبد هللا عن2انه)ا) 
الناض2ر   62010 حي املطار الناض2ر 

املغرب.
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عن2انه)ا)   طارق  امقران  الس2د 
الناض2ر  املطار  حي  السعادة  ججزئة 

62010 الناض2ر املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د امقران عبد هللا عن2انه)ا) 
الناض2ر   62010 حي املطار الناض2ر 

املغرب
عن2انه)ا)   طارق  امقران  الس2د 
الناض2ر  املطار  حي  السعادة  ججزئة 

62010 الناض2ر املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 26 و2ن22 

2020 جحت رقم 663.
592I

«EXTRAHLAL AGRI»

«EXTRAHLAL AGRI»
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

«EXTRAHLAL AGRI»
 ARD, Assania, douar Rkibate,
 El Jadida ، 24000، EL JADIDA

MAROC
«EXTRAHLAL AGRI» شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي أرض 

السان2ة، د ار الرك2بات، ا تدودة - 
000ا2 ا تدودة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
285ا1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2018 فبراور   28
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«EXTRAHLAL AGRI»

غرض الشركة بإوجاز : - الفالحة. 

- زراعة ا خضر  الف2اكه. - ب2ع امل2اد 

الفالح2ة..

أرض   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 - ا تدودة  د ار الرك2بات،  السان2ة، 

000ا2 ا تدودة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ب2هالل  املهدي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ب2هالل  املهدي  الس2د 

ا تدودة 000ا2 ا تدودة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ب2هالل  املهدي  الس2د 

ا تدودة 000ا2 ا تدودة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة با تدودة  بتاريخ 06 أبريل 

2018 جحت رقم -.

593I

SAGASUD

ARKKNOUSS TRANSPORTS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير م2الي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، الع22ن

LAAYOUNE املغرب

  ARKKNOUSS TRANSPORTS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مشر ع 

مدونة 25 مارس بل2ك ي رقم 0ا12 

الع22ن - 70000 الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

7ا320

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   29
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ARKKNOUSS TRANSPORTS
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 حساب الغير   للحساب ا خاص نقل 
التقس2ط  با تملة    السمك  ب2ع    
الف2اكه    نقل  جصدور  استيراد   
املتعلقة  االنشطة  جم2ع  ا خضر 

بالنقل بصفة عامة.
مشر ع   : عن2ان املقر االجتماعي 
0ا12  25 مارس بل2ك ي رقم  مدونة 

الع22ن - 70000 الع22ن املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
مصطفى  اركنس2س  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : مصطفى  اركنس2س  الس2د 

1000 بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
مصطفى  اركنس2س  الس2د 
س2دي  البقر  حا�سي  د ار  عن2انه)ا) 
 87100 باها  اوت  اشت2كة  ب2بي 

اشت2كة اوت باها املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
مصطفى  اركنس2س  الس2د 
س2دي  البقر  حا�سي  د ار  عن2انه)ا) 
 87100 باها  اوت  اشت2كة  ب2بي 

اشت2كة اوت باها املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 06 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1216/2020.

Iا59

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE PATISSERIE GHAITH
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE PATISSERIE GHAITH شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
رياض القصر رقم 262 - 0000ا 

مراكش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

611ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PATISSERIE GHAITH

-صاحب   : غرض الشركة بإوجاز 

مخبزة

-ب2ع ا حل2يات بالتقس2ط.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
0000ا   -  262 رقم  القصر  رياض 

مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الهرادي  م2نير  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
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الس2د م2نير الهرادي عن2انه)ا) حي 
االزدهار   506 رقم   2 االزدهار امتداد 

0000ا مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د م2نير الهرادي عن2انه)ا) حي 
االزدهار   506 رقم   2 االزدهار امتداد 

0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113880.
595I

CABINET IMFI CONSEIL

«ARTIS ABSOLU»
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CABINET IMFI CONSEIL
حي السالم، 13، شارع الشع2ب2ة 

طالل، ا تدودة. ، 000ا2، ا تدودة 
املغرب

«ARTIS ABSOLU» شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ساحة 
بريد ، شارع س2يس، الطابق 

الثالث، ا تدودة - 000ا2 ا تدودة 
املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
25009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   05
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ARTIS» : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.«ABSOLU
غرض الشركة بإوجاز : - العر ض 

الفن2ة. - األنشطة اإلبداع2ة..
ساحة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الطابق  س2يس،  شارع  بريد ، 
ا تدودة  000ا2   - ا تدودة  الثالث، 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 ORARD DANIEL الس2د 

MAURICE   :  50 حصة بق2مة 100 

درهم للحصة .

 MACHADO FERREIRA الس2د 

PESSOA FERNANDO  :  50 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

 ORARD DANIEL الس2د 

ا تدودة  عن2انه)ا)     MAURICE

000ا2 ا تدودة املغرب.

 MACHADO FERREIRA الس2د 

عن2انه)ا)    PESSOA FERNANDO

ا تدودة 000ا2 ا تدودة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

 ORARD DANIEL الس2د 

ا تدودة  عن2انه)ا)     MAURICE

000ا2 ا تدودة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة با تدودة  بتاريخ 23 و2ن22 

2020 جحت رقم -.

596I

ste FIDOKOM sarl au

 LA COMPANIE NORD

 EST DE TRANSPORT ET

TRAVAUX
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

 la companie nord est de

transport et travaux شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 rue عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 dakhla qt el amal selouane
الناض2ر nador 62700 املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.18757
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   10 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جف2يت الس2د )ة) محمد  شيب2ب 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   1.000
)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.000
سامي  دا دي بتاريخ 10 و2ن22 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 26 و2ن22 

2020 جحت رقم ا66.

597I

مكتب م2�سى رش2د

OIAD JDIDA TRAV
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

مكتب م2�سى رش2د
عمارة 1 شقة 11 زنقة الص2يرة 

شارع محمد ا خامس م ج ، 50000، 
مكناس املغرب

OIAD JDIDA TRAV شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار ا الد 
غنام  اد ا تدودة مكناس 50000 

مكناس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
50027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 OIAD : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.JDIDA TRAV
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء.
عن2ان املقر االجتماعي : د ار ا الد 
 50000 مكناس  ا تدودة  غنام  اد 

مكناس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : لكزيرة  محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  لكزيرة  محمد  الس2د 
 50000 د ار ا الد غنام  اد ا تدودة 

مكناس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  لكزيرة  محمد  الس2د 
 50000 د ار ا الد غنام  اد ا تدودة 

مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1850.
598I

 SOCIETE AOULAD HNINI DE TRANSPORT ET

SERVICES SARL

 SOCIETE AOULAD HNINI
 DE TRANSPORT ET

SERVICES SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 SOCIETE AOULAD HNINI DE
TRANSPORT ET SERVICES SARL
رقم 511 ججزئة املنتزه 2 مكناس ، 

50000، مكناس املغرب
 SOCIETE AOULAD HNINI DE

 TRANSPORT ET SERVICES SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 511 
ججزئة املنتزه 2 مكناس - 50000 

مكناس املغرب
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جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

50029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   18

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AOULAD HNINI DE

.TRANSPORT ET SERVICES SARL

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االشغال   - البضاءع  حساب الغير  

املختلفة.
عن2ان املقر االجتماعي : رقم 511 

 50000  - مكناس   2 املنتزه  ججزئة 

مكناس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عمر محت2بي :  ا33 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 333   : محت2بي  حسن  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 333   : الس2د ا خالفة محت2بي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  محت2بي  عمر  الس2د 
اوت   الل   2 ججزئة املنتزه   511 رقم 

مكناس   50000 عين عرمة مكناس 

املغرب.

الس2د حسن محت2بي عن2انه)ا) 
رقم 135 الشهدوة  2 مكتاس 50000 

مكناس املغرب.

محت2بي  ا خالفة  الس2د 
 2 الشهدوة    135 رقم  عن2انه)ا) 

مكتاس 50000 مكناس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  محت2بي  عمر  الس2د 
اوت   الل   2 ججزئة املنتزه   511 رقم 
مكناس   50000 عين عرمة مكناس 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1856.

599I

SOBEGEST

STE AZIZ VOCC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SOBEGEST
 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE AZIZ VOCC شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
البستان 5 عمارة ب رقم 25 االزدهار  

- 0000ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
103669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس  ا0 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZIZ VOCC
ب2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات املستعملة
ب2ع اد ات الس2ارات.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
البستان 5 عمارة ب رقم 25 االزدهار  

- 0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    : الس2د عزيز بركا ي 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  بركا ي  عزيز  الس2د 

 25 عمارة ب رقم   5 ججزئة البستان 

االزدهار  0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

ر  عن2انه)ا)  بركا ي  عزيز  الس2د 

0000ا مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   13 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم ا11315.

600I

EXPERTO

SKONGL HIVE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

EXPERTO

ا0 شارع أب2 فارس املريني حسان 

الرباط الرباط، 10000، الرباط 

املغرب

SKONGL HIVE SARL  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 30 ممر 

م2الي احمد ل2ك2لي، شقة 8، 

حسان  - 10020 الرباط املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

287اا1

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   29

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SKONGL HIVE SARL

جنظ2م   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حفالت.

ممر   30  : عن2ان املقر االجتماعي 

م2الي احمد ل2ك2لي، شقة 8، حسان  

- 10020 الرباط املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د غالي غن2 : 100 بق2مة 100 

درهم.

بق2مة   100  : الس2د نب2ل بلكبير 

100 درهم.

 100  : اصدقي  أم2مة  الس2دة 

بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

ججزئة  الس2د غالي غن2 عن2انه)ا) 

هره2رة   ،538 رقم   ، خلد ن  إبن 

12010 جمارة املغرب.

عن2انه)ا)  بلكبير  نب2ل  الس2د 

ججزئة ال2احة ، عمارة 1، شقة 7. حي 

نهضة 1 10210 الرباط املغرب.

عن2انه)ا)  اصدقي  أم2مة  الس2دة 

جار دانت     83000  ، طريق مراكش 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  اصدقي  أم2مة  الس2دة 

جار دانت    83000  ، مراكش  طريق 

املغرب

عن2انه)ا)  بلكبير  نب2ل  الس2د 

ججزئة ال2احة ، عمارة 1، شقة 7. حي 

نهضة 1 10210 الرباط املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   06 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 جحت رقم 105273.

601I
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IMADAR

IMADAR
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

IMADAR
13 زنقة احمد املتاطي اقامة االلب 
طابق 1 رقم 8 املعاريف. ، 20330، 

الدار الب2ضاء املغرب
IMADAR شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد املتاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف. - 20330 الدار 

الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62581ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   12
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMADAR
انعاش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   13  : عن2ان املقر االجتماعي 
طابق  االلب  اقامة  املتاطي  احمد 
الدار   20330  - املعاريف.   8 رقم   1

الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د هشام احريبة :  250 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 250   : الس2د احماد اوت زيدان 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
  : الض2ي2ي  عبدال2هاب  الس2د 
250 حصة بق2مة 100 درهم للحصة

 250   : الرا�سي   و2نس  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  احريبة  هشام  الس2د 

ججزئة حف2ظ ا خير رقم 118 س2دي 

الب2ضاء  الدار   20520 معر ف  

املغرب.

زيدان  اوت  احماد  الس2د 

 50 اقامة املستقبل شارع  عن2انه)ا) 

رقم 61 حي م2الي رش2د 20660 الدار 

الب2ضاء املغرب.

الض2ي2ي  ال2هاب  عبد  الس2د 

عن2انه)ا) بتجزئة املكانسة 2 زنقة 15 

الدار   27182 رقم 299 ب2سك2رة    

الب2ضاء املغرب.

عن2انه)ا)  الس2د و2نس الرا�سي  

شارع الداخلة اقامة فضاء الشريفة 

الدار  اقامة ب حي شريفة   60ا20 

الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  احريبة  هشام  الس2د 

ججزئة حف2ظ ا خير رقم 118 س2دي 

الب2ضاء  الدار   20520 معر ف  

املغرب

زيدان  اوت  احماد  الس2د 

 50 اقامة املستقبل شارع  عن2انه)ا) 

رقم 61 حي م2الي رش2د 20660 الدار 

الب2ضاء املغرب

الض2ي2ي  عبدال2هاب  الس2د 

عن2انه)ا) بتجزئة املكانسة 2 زنقة 15 

الدار   27182 رقم 299 ب2سك2رة    

الب2ضاء املغرب

عن2انه)ا)  الس2د و2نس الرا�سي  

شارع الداخلة اقامة فضاء الشريفة 

الدار  اقامة ب حي شريفة   60ا20 

الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 22 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم ا73666.

602I

FIDICOM

STE TIDGHINE PATISSIER
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
  STE TIDGHINE PATISSIER

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي كتامة 
املركز- جارجيست كتامة  - 32353 

ا حس2مة   املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 35
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   09
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TIDGHINE PATISSIER
حل2اني   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ب2ع بنصف ا تملة .
كتامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 32353  - جارجيست كتامة   املركز- 

ا حس2مة   املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : العز زي   الدون  ن2ر  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
العز زي   الدون  ن2ر  الس2د 
رش2د  م2الي  شارع   253 عن2انه)ا) 

الزه2ر 2  30000 فاس املغرب .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

العز زي  الدون  ن2ر  الس2د 
رش2د  م2الي  شارع   253 عن2انه)ا) 

الزه2ر 2 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  بتارجيست   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم ا3.
603I

ETABBAA LAHCEN

HAJ BROTHERS LILISKANE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

 HAJ BROTHERS LILISKANE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة ال2اق2ت زا ية مصطفى املعاني 
رقم 39 الطابق اال ل الدارالب2ضاء - 

20000  الدارالب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3ا1ا6ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   29
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 HAJ  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BROTHERS LILISKANE
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
61 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
اللة ال2اق2ت زا ية مصطفى املعاني 
رقم 39 الطابق اال ل الدارالب2ضاء - 

20000  الدارالب2ضاء املغرب.
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أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 200   : ج2اد  القاسمي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د عبد الكريم العل2ي :  200 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

200 حصة    : الس2د احلي حسن 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 200   : الكحال ي محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 200   : الس2د عبد الغني قاسم 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

القاسمي ج2اد عن2انه)ا)  الس2د 

شارع عبد الرح2م ب2عب2د حي   221

برش2د   26100 برش2د   2 التسير 

املغرب.
العل2ي  الكريم  عبد  الس2د 
رقم  1ا  حي االسرة الزنقة  عن2انه)ا) 

  20000 38 عين الشق الدارالب2ضاء 

الدارالب2ضاء املغرب.

الس2د عبد الغني قاسم عن2انه)ا) 

 26100 برش2د  امين  ججزئة   09

برش2د املغرب.

الس2د الكحال ي محمد عن2انه)ا) 

02 ممر ابن بسام حي الزهراء برش2د 

26100 برش2د املغرب.

عن2انه)ا)  حسن  احلي  الس2د 

ا تم2ل  املنظر  حي  ممرالن2رس  ا0 

برش2د 26100 برش2د املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
العل2ي  الكريم  عبد  الس2د 
رقم  1ا  حي االسرة الزنقة  عن2انه)ا) 

 20000 38 عين الشق الدارالب2ضاء 

الدارالب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 12381.

Iا60

FIGENOUV

WAHA INVEST
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 دو2ر 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
WAHA INVEST شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�سي رقم 35 قصبة س2دي سع2د 
- 50050 مكناس املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
8217ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 WAHA : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.INVEST
تس2ير   : بإوجاز  الشركة  غرض 
التجارية  الصناع2ة  االستغالالت 
املدن2ة    للخدمات   الفالح2ة 
العسكرية - اشغال مختلفة  اشغال 

البناء  - التجارة .
الطابق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
االر�سي رقم 35 قصبة س2دي سع2د 

- 50050 مكناس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د قصري محمد امين :  ا33 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 333   : محمد  املصطفى  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 333   : نب2لة  الب2ا�سي  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

امين  محمد  قصري  الس2د 
 11 شقة  فد ى  اقامة  عن2انه)ا) 
بل2ك ب شارع ا تيش امللكي 50000 

مكناس املغرب.
الس2د املصطفى محمد عن2انه)ا) 
73 ججزئة العراي�سي البساجين 50000 

مكناس املغرب.
الس2د الب2ا�سي نب2لة عن2انه)ا) 1 
شارع ال ب2غت بغانس22 7515 باريس 

فرنسا.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
امين  محمد  قصري  الس2د 
 11 شقة  فد ى  اقامة  عن2انه)ا) 
بل2ك ب شارع ا تيش امللكي 50000 

مكناس املغرب
الس2د املصطفى محمد عن2انه)ا) 
73 ججزئة العراي�سي البساجين 50000 

مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
02 غشت  بتاريخ  التجارية بمكناس  

2019 جحت رقم 5ا32.
605I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

CONSTRALI
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل هبري ,امز رن ، 
32250، ا حس2مة املغرب

CONSTRALI شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي اكادور 
بني ب2ع2اش ، - 32050 ا حس2مة 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
7ا30

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRALI
األشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة ا  البناء
عن2ان املقر االجتماعي : حي اكادور 
ا حس2مة   32050  -  ، ب2ع2اش  بني 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الرفاعي   علي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  الرفاعي   علي  الس2د 
3 رقم  اقامة اإلنارة بل2ك ف الطابق 

3 سل2ان 62702 الناظ2ر املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  الرفاعي   علي  الس2د 
3 رقم  اقامة اإلنارة بل2ك ف الطابق 

3 سل2ان 62702 الناظ2ر الناظ2ر
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  با حس2مة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 119.

606I

و2سف دريس العريبي

 ATP AHMED TRAVAUX
PUBLIC

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

و2سف دريس العريبي
رقم 1 عمارة مجمع املسافر شارع 
الفض2لة الحي الصناعي ، 10000، 

الرباط املغرب
 ATP AHMED TRAVAUX PUBLIC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
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 عن2ان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

األبطال الشقة رقم ا اكدال - 

10000 الرباط املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

289اا1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   18

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 ATP  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AHMED TRAVAUX PUBLIC

: مقا ل في  غرض الشركة بإوجاز 

أعمال متن2عة أ  في أعمال البناء.

 15  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

ا اكدال -  شارع األبطال الشقة رقم 

10000 الرباط املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د احمد الصابري 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د احمد الصابري عن2انه)ا) 

جنغير  5800ا  اكن22ن   الل2ن  د ار 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د احمد الصابري عن2انه)ا) 

جنغير  5800ا  اكن22ن   الل2ن  د ار 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   06 بتاريخ  االبتدائ2ة بتنغير  

2020 جحت رقم ا10527.

607I

cejf

POCAMELEC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

cejf
 17place pasteur res.pasteur

 build -7ème Etage N°5
 casablanca ، 20360، casablanca

maroc
POCAMELEC شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 202 شارع 
عبد امل2من رقم 5 الطابق السفلي 

الدار الب2ضاء 20360 الدار الب2ضاء 
املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62103ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   11
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POCAMELEC
الكهرباء   : بإوجاز  غرض الشركة 

العامة.
 202  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الطابق   5 رقم  امل2من  عبد  شارع 
الدار   20360 السفلي الدار الب2ضاء 

الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د عبد الرحمان  عبد ا حك2م 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عبد  الرحمان   عبد  الس2د 
األنصاري  ججزئة  عن2انه)ا)  ا حك2م 
عمارة 153 شقة 5 طابق 2 دار ب2عزة 
الب2ضاء  الدار   20360 الب2ضاء 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عبد  الرحمان   عبد  الس2د 
األنصاري  ججزئة  عن2انه)ا)  ا حك2م 
عمارة 153 شقة 5 طابق 2 دار ب2عزة 
الب2ضاء  الدار   20360 الب2ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 18 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736192 .
608I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

LES 3 FRERES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

LES 3 FRERES  شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم ا2 

بل2ك أسا جمدود حي الداخلة أكادور 
- 80000 أكادور املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.21761
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
2019 جقرر حل  25 فبراور  املؤرخ في 
 LES شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 25.000 FRERES 3   مبلغ رأسمالها 
درهم  عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 
الداخلة  حي  جمدود  أسا  بل2ك  ا2 
أكادور - 80000 أكادور املغرب نت2جة 

ل : حل الشركة.

ا2    حدد مقر التصف2ة ب رقم 
بل2ك أسا جمدود حي الداخلة أكادور 

- 80000 أكادور املغرب. 
  عين:

فاطمة   اسم2ح    الس2د)ة) 
عن2انه)ا) زنقة 18 و2ن22 1960 أزن2ار 
أزن2ار فرنسا   92600 س س92600  

كمصفي )ة) للشركة.
ا حد د  اإلقتضاء    عند 
املخ2لة  الصالح2ات  على  املفر ضة 
جبل2غ  محل  املخابرة    محل  لهم 
العق2د   ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : 
رقم ا2 بل2ك أسا جمدود حي الداخلة 

أكادور
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2020 جحت رقم 90785.

609I

SAGIDEV

SAGIDEV
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

SAGIDEV
  BD ZERKTOUNI 46BD 6ا

 ZERKTOUNI CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
SAGIDEV شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 6ا شارع 

زرقط2ني الطابق 1مكتب 3 - 
20000 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
129ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   26
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAGIDEV
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غرض الشركة بإوجاز : استشارات 

جكن2ل2ج2ا املعل2مات.

6ا شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 

زرقط2ني الطابق 1مكتب 3 - 20000 

الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

51 حصة    : الس2د و2نس برا�سي 

بق2مة 100 درهم للحصة .

9ا حصة    : الس2د اناس برا�سي 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د و2نس برا�سي عن2انه)ا) 06 
 20000  7 رقم  زنقة رسين الطابقا 

الدار الب2ضاء املغرب.

عن2انه)ا)  برا�سي  اناس  الس2د 
ا  الطابق  لعلج  البشير  2ا1زنقة 
رقم11 20000 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  برا�سي   اناس  الس2د 
9ا1 زنقة البشير العلج الدار الب2ضاء 

20000 الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم ا1237.

610I

fiduazizi

 CASA SOFIA
DISTRIBUTION

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7000، 

الع22ن املغرب

 CASA SOFIA DISTRIBUTION

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 MADINAT EL WIFAQ BLOC W
 NR 270  - 70000 LAAYOUNE

MAROC
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
31955

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 CASA  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.SOFIA DISTRIBUTION
جصن2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املصبرات.
 : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 MADINAT EL WIFAQ BLOC W
 NR 270  - 70000 LAAYOUNE

.MAROC
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د ا حسين خرب2�سي :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 الس2د ا حسين خرب2�سي : 1.000 

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
خرب2�سي  ا حسين  الس2د 
االبراه2مي  البشير  زنقة  عن2انه)ا) 
 20000 الجير ند   2 الشرف  اقامة 

الدار الب2ضاء  املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
خرب2�سي  ا حسين  الس2د 
االبراه2مي  البشير  زنقة  عن2انه)ا) 
 20000 الجير ند   2 الشرف  اقامة 

الدار الب2ضاء  املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   30 بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 1137/2020.

611I

SAGIDEV

 BUSINESS OPTIMISING
 CONSULTING GROUP –
 INTERNATIONAL. BOCGI

S.A.R.L AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SAGIDEV
  BD ZERKTOUNI 46BD 6ا

 ZERKTOUNI CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

 BUSINESS OPTIMISING
 CONSULTING GROUP –
 INTERNATIONAL. BOCGI

S.A.R.L AU  شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زا ية شارع 
عبد املؤمن   زنقة سم2ة اقامة 

شهرزاد 3 طابق 5  - 20000 الدار 
الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
127ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   01
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BUSINESS OPTIMISING  :
 CONSULTING GROUP –
 INTERNATIONAL. BOCGI

. S.A.R.L AU

جدريب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

التدريب  مجلس  دعم  استشاري 

للشركات.

زا ية   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

شارع عبد املؤمن   زنقة سم2ة اقامة 

الدار   20000  -   5 طابق   3 شهرزاد 

الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : الس2دة ص2ف2ا قصبا ي  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

قصبا ي  ص2ف2ا  الس2دة 

ا  عمارة  كردفين  رياض  عن2انه)ا) 

الدار الب2ضاء   20000 ال2لفا   8 رقم 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

قصبا ي  ص2ف2ا  الس2دة 

ا  عمارة  كردفين  رياض  عن2انه)ا) 

الدار الب2ضاء   20000 ال2لفا   8 رقم 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 12373.

612I

SAGASUD

SOCOBAN NEGOCE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

SAGASUD

شارع االمير م2الي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، الع22ن

LAAYOUNE املغرب

SOCOBAN NEGOCE شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
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 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الرح2م ب2عب2د زنقة ابط2ح رقم 32 

املر�سى - 72000 الع22ن املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.5817

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 22 و2ن22 2020 جم  جح2يل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

زنقة  ب2عب2د  الرح2م  عبد  «شارع 

 72000  - املر�سى   32 رقم  ابط2ح 

املسيرة  «شارع  إلى  املغرب»  الع22ن 
رقم  الب2ضاء  الدار  زنقة  ا خضراء 
الع22ن    72000  - املر�سى  مكرر   61

املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1177.

613I

ائتمان2ة  ا خبرة

AZIM PROMO
 شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ائتمان2ة  ا خبرة

9ا  زنقة  املدونة ، 26100، برش2د 

املغرب

AZIM PROMO شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 ججزئة 

اليسرشارع محمد ا خامس الطابق 

الثالث يسارا - 26100 برش2د 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

13711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   01

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 AZIM  : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

.PROMO

منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عن2ان املقر االجتماعي : 13 ججزئة 

الطابق  ا خامس  محمد  اليسرشارع 

الثالث يسارا - 26100 برش2د املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د  بلقدوم عزيز :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : الس2د جبار عادل 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  عزيز  بلقدوم  الس2د  

د ار اله2ا رة س2دي رحال الشاطئ 

26100 برش2د املغرب.

عن2انه)ا)  عادل  جبار  الس2د 

ججزئة املح2ط الرقم 50 س2دي رحال 

الشاطئ 26100 برش2د املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  عزيز  بلقدوم  الس2د  

د ار اله2ا رة س2دي رحال الشاطئ 

26100 برش2د املغرب

عن2انه)ا)  عادل  جبار  الس2د 

ججزئة املح2ط الرقم 50 س2دي رحال 

الشاطئ 26100 برش2د املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   06 بتاريخ  االبتدائ2ة ببرش2د  

2020 جحت رقم 26ا.

Iا61

o.b.compta

 GHARB TRAVAUX GENIE

CIVIL ET EQUIPEMENTS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

o.b.compta

161 شارع محمد الدو2ري عمارة ب 
رقم 33 ، 000ا1، القن2طرة املغرب

 GHARB TRAVAUX GENIE CIVIL

ET EQUIPEMENTS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مغرب 

عربي د 556  - 000ا1 قن2طرة 

مغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

213ا5.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم   2020 و2ن22   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«50.000ا درهم» أي من «100.000 

عن  درهم»   550.000» إلى  درهم» 

أ   نقدوة  حصص  جقدوم    : طريق 

ع2ن2ة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 23 بتاريخ  بالقن2طرة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 213ا5.

615I

 GENIO POLYTECHNIC ENGINEERING OFFICE

sarl

 GENIO POLYTECHNIC

 ENGINEERING OFFICE

GPEO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 GENIO POLYTECHNIC

ENGINEERING OFFICE sarl

 résidence sara; etg 1; Nr 59,

 Boukhalef, TANGER ، 90040،

TANGER Maroc

 Genio Polytechnic Engineering

  Office GPEO

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي اقامة 
سارة ب2خالف عمارة 1 طابق 1 رقم 

59  طنجة 0ا900 طنجة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

98711
في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2019 و2ن22   27
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 Genio : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها
 Polytechnic Engineering Office

. GPEO
مقا ل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

لألعمال املختلفة أ  البناء
 Entrepreneur de travaux

divers ou construction
اقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
1 رقم  1 طابق  سارة ب2خالف عمارة 

59  طنجة 0ا900 طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د محمد كنب2ر : 500 حصة 

بق2مة 100 درهم.
 500  : ه2بة  بن  و2سف  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  كنب2ر  محمد  الس2د 
اقامة سارة ب2خالف عمارة 1 طابق 1 

رقم 59  0ا900 طنجة املغرب.
الس2د و2سف بن ه2بة عن2انه)ا) 
الحي  ا حم2د  عبد  س2دي  شارع 

اإلداري  91000 شفشا ن املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  كنب2ر  محمد  الس2د 
اقامة سارة ب2خالف عمارة 1 طابق 1 

رقم 59  0ا900 طنجة املغرب.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2019 جحت رقم 719ا22.

616I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

لينغتون إيمو
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
ل2نغت2ن إوم2 «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة»
 عن2ان مقرها االجتماعي: شارع ابن2 
خيران ميرس سلطان الدار الب2ضاء  

- 20000 الدار الب2ضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
50591ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 و2ن22   26 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

ج2س2ع صالح2ات اإلدارة
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
الصالح2ات  كل  املسيرون  إعطاء 
, القدرة على رهن املمتلكات العقارية.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738511.

617I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

او يس أنفيست
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
ا فيس أنفيست «شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 15 شارع 

م2ل2ير الدار الب2ضاء الدار الب2ضاء 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.

«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.375003

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جقرر   2020 و2ن22   15 في  املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

 15 من  عتباًرا  القان2ن:  مقتض2ات 

و2ن22 2020 ، قررت ص2جا كب2طال، 

ا فيس  لشركة  ال2ح2د  الشريك 

إصالح  على النح2 التالي:   ، أنفيست 

لشركة  األسا�سي  النظام   جحدوث 

ا فيس أنفيست

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738510.

618I

CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

NOVAPLA sarl
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

  CABINET KOLINZ CONSEILS

SARL

 RUE ABOUDARDAE

 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER

MAROC

NOVAPLA sarl شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

شمس طريق الرباط الطابق 6 رقم 

36 طنجة  طنجة  90000 طنجة  

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOVAPLA sarl
ب2ع     : بإوجاز  الشركة  غرض 

اعمال ا تبص.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
رقم   6 شمس طريق الرباط الطابق 
طنجة    90000 طنجة   طنجة    36

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 750   : حميش  و2سف  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د معاا حميش :  250 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
املغرب  عن2انه)ا)  املغرب  الس2د 

.MAROC 90000 طنجة
الس2د معاا حميش عن2انه)ا) حي 
 55 5ا شارع العراق رقم  اوب2ر زنقة 

.Tanger MAROC 90000 طنجة
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د و2سف حميش عن2انه)ا) 
5ا شارع العراق رقم  حي اوب2ر زنقة 

55 طنجة  90000 طنجة  املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم ا291.

619I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

صوجا كبيطال
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
ص2جا كب2طال

 «شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 
اات الشريك ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 15شارع 
م2ل2ير الدارالب2ضاء 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

97ا11ا.
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جقرر   2020 و2ن22   22 في  املؤرخ 
للشركة  األسا�سي  النظام  مالءمة 
من  اعتباًرا  القان2ن:  مقتض2ات  مع 
العام  قررا تمع   ،  2020 و2ن22   22
جحدوث  كب2طال:  س2جا  لشركة 

ق2انين رأس املال االجتماعي
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738512.

620I

هشام اسناني

احالم ثرونس
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

هشام اسناني
الطابق الثاني 265 شارع اللة اسماء 

س2دي م2من ا تدود الب2ضاء ، 
00ا20، الدار الب2ضاء املغرب

احالم ثر نس  شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم ا3 
جزئة حدوقة م2م2زا شقة ا س س 
م  الب2ضاء  رقم ا3 جزئة حدوقة 
م2م2زا شقة ا س س م  الب2ضاء 

20700 الدار الب2ضاء املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.383359

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جف2يت الس2د )ة) احمد بنمنص2ر 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة  0ا3 
1.000 حصة لفائدة  الس2د )ة) رحال 

القرق2ري بتاريخ 12 و2ن22 2020.
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جف2يت الس2د )ة) حم2د بنمنص2ر 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة   330

1.000 حصة لفائدة  الس2د )ة) رحال 

القرق2ري بتاريخ 12 و2ن22 2020.

ا ت2اللي  )ة)  الس2د  جف2يت 

من  اجتماع2ة  حصة   330 بنشرقي 

الس2د  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

12 و2ن22  )ة) رحال القرق2ري بتاريخ 

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم ا73832.

621I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

3C OFFSHORING
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع س2دي عبد الرحمان ، 

20200، الدار الب2ضاء املغرب

3C OFFSHORING «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 7ا زنقة 

عالل بن عبد هللا زا ية زنقة ه2نز  - - 

الدار الب2ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

.276.383

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 و2ن22   26 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

استمرارية نشاط الشركة 

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 0: الذي ونص على ماولي: 

لم وتم تغ2ير أي بند

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 23ا.738.

622I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

POM CALL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 شارع س2دي عبد الرحمان ، 
20200، الدار الب2ضاء املغرب

POM CALL «شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة اات الشريك ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 7ا زنقة 
عالل بن عبد هللا ملتقى زنقة د  ه2نز 

7ا زنقة عالل بن عبد هللا ملتقى 
زنقة د  ه2نز 20000 الدار الب2ضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
23185ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 و2ن22 2020

جم اجخاا القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
استمرارية نشاط الشركة  بالرغم من 

ا خسائر امللح2ظة
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 0: الذي ونص على ماولي: 
بن2د  في  تغ2ير  أي  هناك  وكن  لم 

النضام األسا�سي
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 25ا.738.

623I

Trefle Conseil

CACTUS LAND
إعالن متعدد القرارات

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
CACTUS LAND «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة»
 عن2ان مقرها االجتماعي: د ار حرث 
الغابة دار ب2عزة - - الدار الب2ضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.160027

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 و2ن22 2020

جم اجخاا القرارات التال2ة: 
على  ونص  الذي   :  (1 رقم  قرار 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  ماولي:  
0.000ا  ل2نتقل من   771.000 قدره 
درهم  الك   811.000 إلى   درهم 
بق2مة  جدودة  حصة   7.710 بخلق 
عن  ال2احدة  للحصة  درهم   100
دفعها  ال2اجب  دو2نها  جحرير  طريق 

للشركاء.
قرار رقم 2): الذي ونص على ماولي: 
خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
 8000 إلغاء  طريق  عن   800.000
للحصة   درهم   100 بق2مة  حصة 
ا خسائرالسابقة  لتغط2ة  ال2احدة  
ل2تح2ل  درهم،   800.986,29 بق2مة 
رأسمال الشركة من 811.000 درهم 

إلى 11.000 درهم.
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
الذي ونص على   :7    6 بند رقم 
السادس  البند  تعدول  جم  ماولي: 
 السابع للنظام األسا�سي للشركة   

جحدوثه.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم اا7383.

Iا62

BBM AUDIT

DYOUR EZZAOUIA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

BBM AUDIT
 Oulad Mtaa Rue Sehl Malouiya
 1er Etage Témara-Bloc 1 n°611

، 12020، TEMARA MAROC
DYOUR EZZAOUIA شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي بناوة حي 
ال2حدة, محل رقم 51 حي السالم 

سال - 11030 سال املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

31399

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DYOUR EZZAOUIA

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

 IMMEUBLES, PROMOTEUR

.IMMOBILIER

بناوة حي   : عن2ان املقر االجتماعي 

السالم  حي   51 رقم  محل  ال2حدة, 

سال - 11030 سال املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

00ا    : ب2بكري  محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

  : ب2بكري  الرحمن  عبد  الس2د 

00ا حصة بق2مة 100 درهم للحصة

الس2دة امنه العزيز :  200 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ب2بكري  محمد  الس2د 

اقامه العمران   1 قطاع   الد مطاع, 

 12020 جمارة  ا  شقة رقم  ا  البناوة 

جمارة املغرب.
ب2بكري  الرحمن  عبد  الس2د 
حي   30 زنقة ب2جنيبة رقم  عن2انه)ا) 

االنبعاث سال 11080 سال املغرب.

عن2انه)ا)  العزيز  امنة  الس2دة 
حي االنبعاث   30 زنقة ب2جنيبة رقم 

سال 11080 سال املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
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ب2بكري  الرحمن  عبد  الس2د 
حي   30 زنقة ب2جنيبة رقم  عن2انه)ا) 

االنبعاث سال 11080 سال املغرب
عن2انه)ا)  العزيز  امنة  الس2دة 
حي االنبعاث   30 زنقة ب2جنيبة رقم 

سال 11080 سال املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  بسال   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم ا20.

625I

ste al moustakbal conseil

S2AS TRAV
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
S2AS TRAV شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 136 
ججزئة م2الي ادريس ز اغة باس 

فاس - 30000 فاس املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

60989
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 أكت2بر   22
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 S2AS  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.TRAV
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الصرف الصحي - األشغال العامة .
عن2ان املقر االجتماعي : رقم 136 
باس  ز اغة  ادريس  م2الي  ججزئة 

فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عالء الدون شط2نة :  500 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د عالل ك2ش2 :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

شط2نة  الدون  عالء  الس2د 

عن2انه)ا) مركز  الد زباور 35000 جازة 

مغرب.

عن2انه)ا)  ك2ش2  عالل  الس2د 

مركز  الد زباور 35000 جازة مغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

شط2نة  الدون  عالء  الس2د 

عن2انه)ا) مركز  الد زباور 35000 جازة 

مغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

ن2نبر  ا1  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2019 جحت رقم 3629.

626I

BBM AUDIT

INTERFACE SOLUTIONS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

BBM AUDIT

 Oulad Mtaa Rue Sehl Malouiya

 1er Etage Témara-Bloc 1 n°611

، 12020، TEMARA MAROC

Interface solutions شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي بناوة حي 

ال2حدة, محل رقم 51 حي السالم 

سال - 11030  سال املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

31397

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   12

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Interface solutions
غرض الشركة بإوجاز : جكن2ل2ج2ا 
التحل2ل,  )البرمجة,  املعل2م2ات 

التصم2م).
بناوة حي   : عن2ان املقر االجتماعي 
السالم  حي   51 رقم  محل  ال2حدة, 

سال - 11030  سال املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 700   : ب2بكري   محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 300   : ب2بكري  ابتسام  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)   الس2د محمد ب2بكري  
اقامه العمران   1 قطاع   الد مطاع, 
  12020 ا جمارة   ا شقة رقم  البناوة 

جمارة املغرب.
الس2دة ابتسام ب2بكري عن2انه)ا) 
حي االنبعاث   30 زنقة ب2جنيبة رقم 

سال  11080  سال املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2دة ابتسام ب2بكري عن2انه)ا) 
حي االنبعاث   30 زنقة ب2جنيبة رقم 

سال  11080  سال املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  بسال   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 203.
627I

عادل الزم2تة - محاسب-

LSAME P.A
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

عادل الزم2تة - محاسب-
250 حي االدارسة بل2ك 2 جازة ، 

35000، جازة املغرب
LSAME P.A شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

الزيات عمارة 12 شقة 1 حي م2الي 
و2سف  - 35000 جازة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LSAME P.A
غرض الشركة بإوجاز : ب2ع أجزاء 

الس2ارات بتقص2د.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
حي م2الي   1 شقة   12 الزيات عمارة 

و2سف  - 35000 جازة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : البرون�سي   أحمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 100   : البرن�سي  الس2دة سميرة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د أحمد البرون�سي  عن2انه)ا) 
9حي  شقة   12 الزيات عمارة  ججزئة 

م2الي و2سف   35000 جازة املغرب.
الس2دة سميرة البرن�سي عن2انه)ا) 
9حي  شقة   12 الزيات عمارة  ججزئة 

م2الي و2سف   35000 جازة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د أحمد البرون�سي  عن2انه)ا) 
9حي  شقة   12 الزيات عمارة  ججزئة 

م2الي و2سف   35000 جازة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  بتازة   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 258/2020.

628I
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CONSULTING ET TECHNIQUE COMPTABLE

 STE LAHOIITI CASH
EXPRESSE SARL A.U

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

 CONSULTING ET TECHNIQUE
COMPTABLE

 AV BEYROUT RUE NAMSA
 N 5 ZOHOU 2 ، 30000، FES

MAROC
 STE LAHOIITI CASH EXPRESSE
SARL A.U شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي  رقم 33 
بل2ك GH 5الضحى عرسة الزيت2ن 

طريق عين الشقف فاس فاس 
30000 فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2019 ن2نبر   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LAHOIITI CASH EXPRESSE SARL

.A.U
بمقت�سى   : غرض الشركة بإوجاز 
جم  ضع  بفاس  مستل  عرفي  عقد 
دات  لشركة  األسا�سي  القان2ن 
لشريك  احد  املحددة  املسؤزل2ة 

م2اصفاتها كالتالي:
 STE LAHOIITI CASH :التسم2ة

EXPRESSE SARL A.U
دات  شركة  القان2ني:  الشكل 

املسؤ ل2ة املحددة لشريك  احد 
 5 بل2ك   33 رقم  املقر اإلجتماعي: 
GHالضحى عرسة الزيت2ن طريق عين 

الشقف فاس.

 33 رقم    : عن2ان املقر االجتماعي 
الزيت2ن  عرسة  GHالضحى   5 بل2ك 
فاس  فاس  الشقف  عين  طريق 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : رش2دة  له2يتي  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الشركة املغرب عن2انه)ا) رقم 33 
طريق  الزيت2ن  عرسة   GH  5 بل2ك 
فاس   30000 فاس  الشقف  عين 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
له2يتي رش2دة عن2انه)ا)  الس2دة 
 30000 فاس   2 ال2ه2ر  الفالح  حي 

فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ن2نبر   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2019 جحت رقم ا370.
629I

FNMCOMPTA

غيالن طرانس
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
غ2الن طرانس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 1ا1 

مركب البركة 1 ج ح ا1 أ إقامة 1ا1 
طابق 2 رقم -13طنجة - 90000 

طنجة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   21
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
غ2الن   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

طرانس.
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ال2طني  الد لي للبضائع.
1ا1   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
مركب البركة 1 ج ح ا1 أ إقامة 1ا1 
 90000  - -13طنجة  رقم   2 طابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : غ2الن  عادل  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  غ2الن  عادل  الس2د 

اسبان2ا 90000 لكر ن اسبان2ا.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  غ2الن  عادل  الس2د 

اسبان2ا 90000 لكر ن اسبان2ا
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم ا297.
630I

SOFACO

زماك  ور
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

SOFACO
 BIS RUE MUSTAPHA MAANI 12

VN FES ، 30000، FES MAROC
زماك ف2ر  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 175 

ججزئة أهال املرجة ز اغة فاس - 

30000 فاس املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.22659

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 و2ن22   08 املؤرخ في 
مزي  مسير جدود للشركة الس2د)ة) 

حمزة كمسير  ح2د

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 65ا1.

631I

ساجيس ك2نساي

FKE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 فاة شريك

ساجيس ك2نساي

مكاجب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس ، 

30000، فاس املغرب

FKE  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 21 

شارع عالل بن عبد هللا زنقة جرير 

الشقة رقم 5 - 30000 فاس املغرب.

 فاة شريك
رقم التق22د في الستل التجاري 

.37271

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 10 دجنبر 2018 جم اإلعالم 

ب2فاة الشريك رب2عة فارس    ج2زيع 

لرسم   
ً
جبعا ال2رثة  على  حصصه 

 2018 ن2نبر   28 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 2.967   ، الس2د)ة) جن2د كتاني  

حصة .

 2.967 الس2د)ة) نج2ب كتاني  ،  

حصة .

الس2د)ة) شك2ب كتاني  ،  2.967 

حصة .



عدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020)الجريدة الرسمية   8262

الس2د)ة) لط2فة كتاني  ،  ا8ا.1 
حصة .

الس2د)ة) خدوجة كتاني  ،  83ا.1 
حصة .

ا8ا.1    ، كتاني   سناء  الس2د)ة) 
حصة .

  ، شقر ن   بن  أمين  الس2د)ة) 
83ا.1 حصة .

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1563.
632I

عادل الزم2تة - محاسب-

SOREBIOM
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

عادل الزم2تة - محاسب-
250 حي االدارسة بل2ك 2 جازة ، 

35000، جازة املغرب
SOREBIOM شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الشقة 
الكائنة ب رقم 1 درب س2دي علي 
الت2زاني جازة الع2ا - 35000 جازة 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOREBIOM
غرض الشركة بإوجاز : -املطعمة 

التظاهرات    مختلف  -جنظ2م 
األحداث

-البناء   األشغال املختلفة.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

علي  درب س2دي   1 رقم  الكائنة ب 

جازة   35000  - الع2ا  جازة  الت2زاني 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د شادي بنعثمان 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د شادي بنعثمان عن2انه)ا) 

الشقة الكائنة ب رقم 1 درب س2دي 

جازة   35000 علي الت2زاني جازة الع2ا 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  أرش2ق   نب2ل  الس2د 

د ار جاونست جازة ا3501 جازة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  بتازة   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 233/2020.

633I

excofi

PROGRESZENTAR PRIVE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

excofi

الشق 3 عمارة  حبابي شارع ا ت2الن 

ل2د  فاس ، 31000، فاس املغرب

 PROGRESZENTAR PRIVE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ا رجزاغ 

املركز دائرة ا رجزاغ غفساي - 

000ا3 جا نات املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

1615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور  ا2 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROGRESZENTAR PRIVE
مدرسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

للتحضير لالمتحانات.
ا رجزاغ   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
املركز دائرة ا رجزاغ غفساي - 000ا3 

جا نات املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : واسين  زنطار  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  واسين  زنطار  الس2د 
000ا3  غفساي  ال2رجزاغ  مركز 

جا نات املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  واسين  زنطار  الس2د 
000ا3  غفساي  ال2رجزاغ  مركز 

جا نات املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   12 بتاريخ  االبتدائ2ة بتا نات  

2020 جحت رقم 19.
Iا63

SOBEGEST

 STE ADAMEHD INVEST
SERVICE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

SOBEGEST
 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE ADAMEHD INVEST

SERVICE شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي قسارية 

منار البهتة بين زنقة محمد البقال 
رقم58   زنقة ابن عائشة رقم 21 

متجر 21  - 0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

37اا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADAMEHD INVEST SERVICE

غرض الشركة بإوجاز : التجارة

االستيراد   التصدور 

ا حفالت.

قسارية   : املقر االجتماعي  عن2ان 

منار البهتة بين زنقة محمد البقال 
 21 رقم  عائشة  ابن  زنقة  رقم58   

متجر 21  - 0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة عزيزة بن الطالب :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الطالب  بن  عزيزة  الس2دة 
 197 رقم   1 عباد  س2دي  عن2انه)ا) 

0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
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الطالب  بن  عزيزة  الس2دة 
 197 رقم   1 عباد  س2دي  عن2انه)ا) 

0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113752.

635I

SOFINACTE

LAV›CAR
إعالن متعدد القرارات

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR » N° 44  BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
LAV›CAR «شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة»
 عن2ان مقرها االجتماعي: الطابق 
جحت أر�سي املركز التجاري أنس  - 

30000 فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
9851ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 و2ن22   17 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
امة  استقالة  جبرئة  رقم  قرار 
ماولي:  على  ونص  الذي  املسير: 
الس2د  املسير  امة  استقالة  جبرئة 

ب2عاز عبد السالم
جدد:  مسيرون  تع2ين  رقم  قرار 
الذي ونص على ماولي: تع2ين مسيرون 
جدد في شخص الس2د ب2عاز رضا   

الس2دة ب2عاز مل2كة
قرار رقم الت2ق2ع: الذي ونص على 
ماولي: الشركة ملزمة بالت2ق2ع املنفرد 

للمسير ب2عاز  رضا
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
على  ونص  الذي   :15 رقم  بند 
في  ا تدد  املسيرون  تع2ين  ماولي: 
شخص الس2د ب2عاز رضا   الس2دة 

ب2عاز مل2كة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 7ا15.

636I

zakaria gestion snc 

LBB PRUNEAU ZEMMOUR
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

 LBB PRUNEAU ZEMMOUR

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي س2ق 

أربعاء  اد بهت أوت سيرن 

ا خميسات - 15000  ا خميسات 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

27983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2017 مارس   20

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 LBB  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRUNEAU ZEMMOUR

إنتاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

زراعي
س2ق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

أربعاء  اد بهت أوت سيرن ا خميسات 

- 15000  ا خميسات املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

0ا3 حصة  الس2د دريس ل2دي :  

بق2مة 100 درهم للحصة .

  : ج2يل  بن  الرحمان  عبد  الس2د 

0ا3 حصة بق2مة 100 درهم للحصة

 320   : بل2افي  هللا  عبد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ل2دي  دريس  الس2د 
د ر آوت عبد الرحمان اوت س2برن 

15000 ا خميسات املغرب.

ج2يل  بن  الرحمان  عبد  الس2د 

 2 ال2اسمين  ججزئة  7ا  عن2انه)ا) 

15000 ا خميسات املغرب.

بل2افي عن2انه)ا)   الس2د عبد هللا 

ا تدودة  سال   1228 ف2ال  ججزئة 

15000 ا خميسات املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ل2دي  دريس  الس2د 
د ر آوت عبد الرحمان اوت س2برن 

15000 ا خميسات املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  با خميسات   االبتدائ2ة 

أبريل 2017 جحت رقم 396.

637I

BOUSSOLE CONSEIL

ART LIM
إعالن متعدد القرارات

BOUSSOLE CONSEIL

3, زا ية زنقة ب2ن2ل   شارع عبد 

امل2من , الدار الب2ضاء ، 20360، 

الدارالب2ضاء املغرب

ART LIM  «شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 17 ساحة 

باست2ر إقامة باست2ر  طابق 6 شقة 

5 - - الدار الب2ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

.152251

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 و2ن22   29 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

حصص  جف2يت   1- رقم  قرار 

ب  املؤرخ  التف2يت  لعقد  جبعا 

على  ونص  الذي   :26/06/2020

و2سف  الس2د  جف2يت   - ماولي: 

اجتماع2ة  حصة  000.ا  أب2يحيى 

لفائدة الس2د خالد ب2هرية - جف2يت 

حصة   600 أب2يحيى  هدى  الس2دة 

ابن  اجتماع2ة لفائدة الس2دة سناء 

أب2  بشرى  الس2دة  جف2يت   - وحيي 

لفائدة  اجتماع2ة  حصة  00ا  وحيى 

الس2دة سناء ابن وحي             

ج2زيع  إعادة    -  2 رقم  قرار 

لعقد  جبعا  االجتماع2ة  ا حصص 

االجتماع2ة:  ا حصص  جف2يت 

الس2د خالد  الذي ونص على ماولي: 

 100 بق2مة  حصة  000.ا  ب2هرية 

ابن  سناء  الس2دة   - للحصة  درهم 

 100 بق2مة  حصة   1.000 وحيى  

درهم للحصة ل2صبح العدد اإلجمالي 

ه2  للشركة  االجتماع2ة  للحصص 

5.000 حصة 

تع2ين مسير جدود   -  3 قرار رقم 

جف2يت  إقالة  لعقد  جبعا  للشركة 

مسيرون: الذي ونص على ماولي: تع2ين 

الس2د خالد ب2هرية ا حامل لبطاقة 

 BE 713413 التعريف ال2طن2ة رقم 

فقط  امل2قع  للشركة  مسيرا  ح2دا 

ملدة غير محد دة جبعا إلقالة املسيرون 

الس2د و2سف أب2 وحيى  على الت2الي: 

ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة  ا حامل 
هدى  BE 568185  الس2دة  رقم 

التعريف  لبطاقة  ا حاملة  وحيى  أب2 

 BE 429432 ال2طن2ة رقم

النظام  جح2ين   - ا  رقم  قرار 

ماولي:   على  ونص  الذي  األسا�سي: 

بتاريخ  األسا�سي  النظام  جح2ين 

للتعدوالت  جبعا   29/06/2020

املذك2رة أعاله

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

ا حصص

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

الرأسمال.
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على  ونص  الذي  3ا:  رقم  بند 
ماولي: تع2ين املسير

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738350.

638I

fiduciaire douiri

 HATIM MAFROUD
ARCHITECTES

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

fiduciaire douiri
 Av abderahim  bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
 HATIM MAFROUD

ARCHITECTES  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي اقامة 
السان2ة 1 مدخل �سي شقة ا 

جابريكت سـال.  - 11000 سال املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
15ا31

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 HATIM : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

. MAFROUD ARCHITECTES
جقن2ات    : غرض الشركة بإوجاز 

الهندسة  - استشارة.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ا  شقة  �سي  مدخل   1 السان2ة 
جابريكت سـال.  - 11000 سال املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : مفر ض   حاجم  الس2د 

بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الس2د حاجم مفر ض  

ا  1 مدخل �سي شقة  اقامة السان2ة 

جابريكت سـال.  11000 سال املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الس2د حاجم مفر ض  

ا  1 مدخل �سي شقة  اقامة السان2ة 

جابريكت سـال.  11000 سال املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  بسال   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 57اا3.

639I

FIDUBAC SARL

BOUHJIRA TRANS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
ج2س2ع نشاط الشركة 

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع و2سف ابن جاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناض2ر

62000، nador maroc

BOUHJIRA TRANS شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي د ار ا الد 
علي بن حم2 ا الد سالم الناظ2ر 

الدري2ش - 62253 الدري2ش املغرب.

ج2س2ع نشاط الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.15693

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جمت   2020 و2ن22   15 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

نقل األمتعة غير املصح2بة..

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 07 بتاريخ  بالناض2ر   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم ا82.
0Iا6

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

UNIVERS DIETE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 
مكناس املغرب

UNIVERS DIETE شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي محل 

11 بناوة 8 مركب م2الي اسماع2ل 
املدونة ا تدودة - 50000 مكناس 

املغرب.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.37703

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 05 مارس 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
م2الي  مركب   8 بناوة   11 «محل 
 50000  - اسماع2ل املدونة ا تدودة 
أمين  «مكتب  إلى  املغرب»  مكناس 
زنقة  زا ية   3 الشقة  األ ل  الطابق 
طرفاوة   م2الي علي شريف - 50000 

مكناس  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1768.
1Iا6

MA GLOBAL CONSULTING

PAMILYA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111
 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

الب2ضاء املغرب

PAMILYA شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 5ا1، 

شارع ابن سينا - 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3ااا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   17

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PAMILYA

جقدوم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

تس2ير،   : اإلستشارة في مجاالت عدة 

عقار،...

األرا�سي  جم2ع  بناء  ب2ع  ح2ازة، 

 جم2ع العقارات.

5ا1،   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

الدار   20000  - سينا  ابن  شارع 

الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 La société de contrôle الشركة

 et de gestion SOCOGES :  2.036

حصة بق2مة 10 درهم للحصة .

ISIMAR :  2.036 حصة  الشركة 

بق2مة 10 درهم للحصة .

الشركة RISTOM :  2.036 حصة 

بق2مة 10 درهم للحصة .

 HAMIDOUN :  1.390 الشركة

حصة بق2مة 10 درهم للحصة .

الشركة LOTFEN :  1.251 حصة 

بق2مة 10 درهم للحصة .

حصة   DIALI :  1.251 الشركة 

بق2مة 10 درهم للحصة .
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

 La société de contrôle الشركة
et de gestion SOCOGES عن2انه)ا) 
الدار   20.000 5ا1، شارع ابن سينا 

الب2ضاء املغرب.
عن2انه)ا)   ISIMAR الشركة 
الدار   20.000 5ا1، شارع ابن سينا 

الب2ضاء املغرب.
عن2انه)ا)   RISTOM الشركة 
الدار   20.000 5ا1، شارع ابن سينا 

الب2ضاء املغرب.
الشركة HAMIDOUN عن2انه)ا) 
الدار   20.000 5ا1، شارع ابن سينا 

الب2ضاء املغرب.
عن2انه)ا)   LOTFEN الشركة 
الدار   20.000 5ا1، شارع ابن سينا 

الب2ضاء املغرب.
5ا1،  عن2انه)ا)   DIALI الشركة 
الدار   20.000 سينا  ابن  شارع 

الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
بناني   غزالن  أمال  الس2دة 
حي  هاوة،  اللة  زنقة   ،89 عن2انه)ا) 
السالم 20000 الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم -.

2Iا6

CANOCAF SARL

ZAMAN CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع ا تيش امللكي زنقة ا خنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظ2ر

MAROC
  ZAMAN CONSTRUCTION
«شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 

اات الشريك ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: حي 
لعرا�سي - - الناظ2ر  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
665ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 و2ل22ز 2020

جم اجخاا القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

تغ2ير الهدف االجتماعي
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
األسـا�سي  القان2ن  على  املصادقة 

ا تدود للشركة
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
 : بحذف  االجتماعي  الهدف  تغ2ير 

االنعاش العقاري
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 06 بتاريخ  بالناض2ر   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 809.

3Iا6

excofi

AGAITRAV
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

excofi
الشق 3 عمارة  حبابي شارع ا ت2الن 

ل2د  فاس ، 31000، فاس املغرب
AGAITRAV شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 999 إقامة 

إناس زنقة قر شة حي الرك2بة 
البهال2ل - 31000 صفر  املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

2839
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   07
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGAITRAV

غرض الشركة بإوجاز : مقا لة في 
األشغال املختلفة أ  البناء // التجارة 

// جنظ2م األحدات  التظاهرات.
 999  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
إقامة إناس زنقة قر شة حي الرك2بة 

البهال2ل - 31000 صفر  املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د ج2جي عبد اللط2ف :  500 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : ا حسين  ج2جي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
اللط2ف  عبد  ج2جي  الس2د 
حي  بينا  زنقة  6ا  رقم  عن2انه)ا) 
صفر    31000 البهال2ل  الرك2بة 

املغرب.
ا حسين عن2انه)ا)  الس2د ج2جي 
زنقة بينا رقم 6ا حي اغزديس البهال2ل 

31000 صفر  املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
اللط2ف  عبد  ج2جي  الس2د 
حي  بينا  زنقة  6ا  رقم  عن2انه)ا) 
صفر    31000 البهال2ل  الرك2بة 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   11 بتاريخ  االبتدائ2ة بصفر   

2020 جحت رقم 88.
Iاا6

 التجهيزات السع2دة

 التجهيزات السعيدة
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

التجهيزات السع2دة
61 شارع اللة ال2اق2ت زا ية 
مصطفى املعاني الطابق 2 
رقم 62الب2ضاء ، 20520، 
CASABLANCA MAROC

 التجهيزات السع2دة                        
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة ال2اق2ت زا ية مصطفى املعاني 
الطابق 2 رقم 62 الب2ضاء - 20520 

الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
079ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

التجهيزات السع2دة                       .
غرض الشركة بإوجاز : شراء   ب2ع 

منت2جات التجهيز بجم2ع أن2اعها .
61 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
اللة ال2اق2ت زا ية مصطفى املعاني 
 20520 62 الب2ضاء -  2 رقم  الطابق 

الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فرحان                         العالي  عبد  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
فرحان    العالي  عبد  الس2د 
أحمد  ا حاج  زنقة   158 عن2انه)ا) 
الب2ضاء   20290 الب2ضاء  بالفريج 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
فرحان    العالي  عبد  الس2د 
أحمد  ا حاج  زنقة   158 عن2انه)ا) 
الب2ضاء   20290 الب2ضاء  بالفريج 

املغرب.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 29 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم -.

5Iا6

وني م2دول

يني موديل
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

وني م2دول
61 شارع اللة ال2اق2ت جقاطع 

مصطفى املعاني رقم 16 الطابق ا, 
مركز رياض, الدارالب2ضاء ، 20230، 

الدارالب2ضاء املغرب
وني م2دول شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة ال2اق2ت جقاطع مصطفى 
املعاني رقم 16 الطابق ا مركز رياض  

- 20230 الدارالب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3ا637ا
في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
وني   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

م2دول.
شراء،   : بإوجاز  الشركة  غرض 
جصدور  استيراد    صناعة،  ب2ع، 
اد ات   مستلزمات املطبخ املختلقة 

  اال اني املنزل2ة..
61 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
اللة ال2اق2ت جقاطع مصطفى املعاني 
 - رياض   مركز  ا  الطابق   16 رقم 

20230 الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : املهتدي  نجاة  الس2دة 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

250 حصة    : الس2د ا حاج عب2د 
بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  املهتدي  نجاة  الس2دة 
اقامة الرضا م س 1 عمارة 1 شقة 2 
االلفة  20200 الدارالب2ضاء املغرب.
عن2انه)ا)  عب2د  ا حاج  الس2د 
ججزئة زينب عمارة 11 شقة 8 االلفة 

20200 الدارالب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  املهتدي  نجاة  الس2دة 
اقامة الرضا م س 1 عمارة 1 شقة 2 
االلفة  20200 الدارالب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 25 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم -.
6Iا6

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE ABDESSLAM
TRAVAUX D›ATLAS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع ا حسن 
الثاني أحداف أزر  ، 53100، أزر  

املغرب
 SOCIETE ABDESSLAM

TRAVAUX D›ATLAS شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األ ل 162 ججزئة ج2مدوقين الشطر 
األ ل افران - 53052 افران املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
1307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 
باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ABDESSLAM  :

.TRAVAUX D’ATLAS
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري ,أعمال مختلفة , ججارة .
الطابق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ججزئة ج2مدوقين الشطر   162 األ ل 

األ ل افران - 53052 افران املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بن احم2دة عبد  الس2د • 
السالم    :  1.000 حصة بق2مة 100 

درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
احم2دة  بن  الس2د • 
عبد السالم    عن2انه)ا) رقم 168 حي 

األطلس 53052 افران املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
السالم    عبد  احم2دة  بن  الس2د 
األطلس  حي   168 رقم  عن2انه)ا) 

53052 افران املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   22 بتاريخ  بازر    االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 127.

7Iا6

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE MAROC VERT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع ا حسن 
الثاني أحداف أزر  ، 53100، أزر  

املغرب

SOCIETE MAROC VERT شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مرآب 
رقم 6ا2 ججزئة واق2ت 1 ا حاجب 

 stebemafi82@gmail.com -

ا حاجب املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

9827ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور  ا2 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE MAROC VERT

غرض الشركة بإوجاز : جاجر م2اد 

بستنة  مساحات خضراء   ، زراع2ة 

، جاجر منتجات  صحة نباج2ة ، جاجر 

 , مختلفة  ,أعمال  نباجات  أشتار 

ججارة .

مرآب   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ا حاجب   1 واق2ت  ججزئة  6ا2  رقم 

 stebemafi82@gmail.com  -

ا حاجب املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د يعق2بي عصام   

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د يعق2بي عصام   عن2انه)ا) 
 8 رقم   12 زنقة  س2حند  عين  حي 

51000 ا حاجب  املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
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الس2د يعق2بي عصام   عن2انه)ا) 
 8 رقم   12 زنقة  س2حند  عين  حي 

51000 ا حاجب  املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   17 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1597.

8Iا6

مر ك اخشاب

الكسندر اكبريس
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

مر ك اخشاب
16 شارع عمر ا خ2ام الطابق اال ل 
,الشقة رقم -4 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
الكسندر اكبريس شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي قرية 
املخفي مل2سة فحص انجرة طنجة - 

90000 طنجة املغرب 
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
99601

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 غشت   08
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

الكسندر اكبريس.
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ال2طني   الد لي للبضائع.
قرية   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
املخفي مل2سة فحص انجرة طنجة - 

90000 طنجة املغرب .
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

ا خ2اطي  كريم  محمد  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
ا خ2اطي  كريم  محمد  الس2د 
ق2دات  بني  اسين  د ار  عن2انه)ا) 
-طنجة  انجرة  فحص  بحر يين 

90000 طنجة املغرب .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ا خ2اطي  كريم  محمد  الس2د 
ق2دات  بني  اسين  د ار  عن2انه)ا) 
-طنجة  انجرة  فحص  بحر يين 

90000 طنجة املغرب 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
غشت   19 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2019 جحت رقم 225639.

9Iا6

FIDUBAC SARL

BOUHJIRA TRANS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
تع2ين مسير جدود للشركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع و2سف ابن جاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناض2ر

62000، nador maroc
BOUHJIRA TRANS  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار ا الد 
علي بن حم2 ا الد سالم مطالسة 

الدري2ش - 62253 الدري2ش املغرب.
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.15693

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم تع2ين   2020 و2ن22   15 املؤرخ في 
الس2د)ة)   للشركة  جدود  مسير 

البشيري رف2ق  كمسير  ح2د
جبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 07 بتاريخ  بالناض2ر   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم ا82.

650I

RAIS AUDIT&CONSEIL

AL AKARIA TENSIFT
إعالن متعدد القرارات

AL AKARIA TENSIFT

شركة مجه2 لة اإل سم  

ر أسما لها  300.000 درهـم

مقر ها اال جتما عي : الدا ر الب2ضا ءـ  

101 ٬ شارع محمد الزرقط2ني

الستـل التـجاري : الدار الب2ضاء

 رقم 386253

تع2ين  ممـثل جـدود للبنك الشعبي  

ملراكش-بني مالل

الــز وــا د ة  فــي  ر أ س  الــما ل

 إلــى 1.300.000 درهم

املتــلــس اإلداري املنعــقــد   ان    (1

قـد أخذ بعقد   2020 ماو2   6 بتاريخ  

الشعبي  تغ2ــير املمثل الدائم للــبنــك  

ملراكش-بني مالل لدى مجلس اإلدارة 

ح2ث س2صبح ممثال من طرف الس2د  

عبد االله ال2ردي.  

العا م  غير   ا تمع    إ ن     (2

22 ماو2  بتا ر وخ  العا د ي   املنعقد  

من  املال  رأس  رفع  قـرر    2020

 1.300.000 لى  إ  درهــم    300.000

سهـم  بإصدار10.000  درهم  الـك 

للسـهم   رهـم  د   100 بقـ2مة  ود  جد 

جـــكتـتـب   تسد د  بـكا ملـهـا  من طرف 

البنك الشعبي ملراكش-بني مالل  مـع 

فــي إ كـتـتاب   ء حق األ سبق2ة   إ لغـا 

املســاهـم2ـن  اآلخـر وـن.

الرئيس   السـ2ــد  ر   أ صــد   (3

 2020 22 ماو2  بتا ر وخ  املدور العام  

جصريح ا إلكتتاب  الـدفع ضمت إ ل2ه 

الئحة املكتتب  شـهادة  إ وداع  مبـلغ  

اإلكتتـاب.

ا) إ ن  املــجلـــس اإل د ا ري  املنعقد  

عـند إنـتهاء الـجمع الـعا م غير العـا دي 

بتاريخ 22 ماو2 2020 قــد :

عـا ون اإل كتتا ب  التسد   -

من   سهم     10.000 لـ  ود الشا مل  

ملراكش-بني  الشعبي  البنك  طـرف  

مالل  أي  مبلغ  1.000.000 د رهم  في 

حسا ب غــير جـاري  مخصص للزيادة  

في رأس املال  من 300.000 درهم إ لى 

1.300.000 د رهم  ،

النهــا ئي   عـــا وـــن  اإل نجــا ز    -

للــز وا د ة في  الرأ س املا ل إ لى مبلــغ  

ون   عــا  كما  هم    ر  د    1.300.000

تـغـ2ــ2ـر الفصل 7  من  الــقا ن2ن األ سـا 

�سي للـشر كـة املتعلق برأس املال .

الـقــانــ2ني لـد  اإلوــداع   ثـم    (5

ى املــحـكمة  التجارية  با لـدارالـب2ــضـاء 

عـدد  جــحـت    2020 وـــ2لــ2ــ2   7 بتا ريخ 

.738500
مقتطف  من  أ جل  اال شها ر

651I

S.H EXPERTISE

GALAXIE MEDICALE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
ججدود مدة مزا لة مهام املسيرون

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb  Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

GALAXIE MEDICALE «شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: بيزنس 

س2نطر إشراق املنطقة الصناع2ة 

ليساسفة إقامة رقم 15 املكتب رقم 

21 - 20190 الدارالب2ضاء املغرب.

«ججدود مدة مزا لة مهام املسيرون»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

7ا3738.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جقرر   2020 أبريل   22 في  املؤرخ 

املسيرون  مهام  مزا لة  مدة  ججدود 

ملدة: 10 سن2ات.



عدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020)الجريدة الرسمية   8266

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738197.

652I

ficof

SUMMUM PARTNERS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ficof
 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc
SUMMUM PARTNERS شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

ب2بشرزنقة ش 6 رقم 13 15  جدة 
60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
35117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا0 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUMMUM PARTNERS
مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

إلجصال.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
15  جدة   13 رقم   6 ب2بشرزنقة ش 

60000  جدة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د ص2في صه2ب :  50 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 50   : السالم  عبد  رق2ق  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  صه2ب  ص2في  الس2د 

زنقة س2دي إبراه2م عمارة م2ه2ب 

رقم 2ا  جدة 60000  جدة املغرب.

السالم  عبد  رق2ق  الس2د 

 138 رقم  صحارا  طريق  عن2انه)ا) 

60000  جدة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  صه2ب  ص2في  الس2د 

زنقة س2دي إبراه2م عمارة م2ه2ب 

رقم 2ا  ج 60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   26 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1256.

653I

BT CONSEIL

SODI VILLA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

 اات الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -I
جم إوداع القان2ن   ، في27/05/2020 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 

املحد دة   اات املميزات التال2ة :

 SODI VILLA  : التسم2ة  •

- تشغ2ل مقهى  مطعم    : الهدف 

 غرفة شاي  قاعة آيس كريم  محل 

حل2يات  مخبز؛

- متعهد / استقبال ، مع ا خدمة 

)تشغ2ل  إدارة  استئجار  الذاج2ة 

معدات ا حفالت  املقاهي  ال2جبات 

السريعة)؛

شراء   ، عام  بشكل  التدا ل   -

جم2ع   ب2ع  جمث2ل  ج2زيع  جصن2ع 

املنتجات  السلع  الل2ازم  امللحقات 

املتعلقة بأحد األش2اء املحددة ؛

املنتجات  جم2ع  شراء  ب2ع   -

الغذائ2ة.

9ا1,زنقة   : االجتماعي  املقر   •

املقا مة حي السالم ا خميسات.

• املدة : 99 سنة ابتداء من جاريخ 

جأسيسها النهائي.

وجلب   : االجتماعي  الرأسمال   •

ججاري    اصل  ال2ح2د  الشريك 

ستمائة  بمبلغ  املف2ض  قدره  الذي 

مقسم  درهم)   600000( ألف درهم 

حصة اجتماع2ة من فئة    6000 إلى 

100درهم لل2احدة، مكتتبة   محررة 

بالكامل   م2زعة لفائدة الس2د زهير 

اجتماع2ة  6000حصة  ب2دالل :  

من فئة 100درهم لل2احدة 

جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة   •

وناور  فاجح  من  االجتماع2ة  السنة 

 جنتهي في 31 دجنبر.

: جم تع2ين الس2د زهير  التس2ير   •

ب2دالل كمسير للشركة

• II- جم اإلوداع القان2ني بالستل 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار الب2ضاء، بتاريخ29/05/2020 
التجاري  الستل  رقم  جحت   ،

رقم  األعمال  ضريبة   ،28997
29702578، رقم التعريف الضريبي 
التعريف املشترك  5237ا57ا,  رقم 

للشركة رقم 9000068ا025313. 
ملخص قصد النشر

Iا65

امغار عبد الغاف2ر

N CAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

امغار عبد الغاف2ر

شارع ا تيش امللكي اقامة الن2ر رقم 

1 الطابق اال ل جط2ان ، 93000، 

جط2ان املغرب

N CAR شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 708 شارع 

محمد بن2نة حي ب2جراح الطابق 

01 رقم01 جط2ان - 93000 جط2ان 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

26903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 مارس   10

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

.N CAR : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق.

 708  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

ب2جراح  حي  بن2نة  محمد  شارع 

 93000  - جط2ان  رقم01   01 الطابق 

جط2ان املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    : الس2د اقشار عمر  

بق2مة 1.000 درهم للحصة .

بق2مة   100  : الس2د اقشار عمر  

1.000 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  عمر   اقشار  الس2د 

 17 رقم   07 شارع محمد بن2نة زنقة 

جط2ان 93000 جط2ان املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ج2اد  شر دة   الس2د 

زنقة  سينا  ابن  شارع  السالم  حي 

 93150 املض2ق   07 رقم  بديس 

املض2ق املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  االبتدائ2ة بتط2ان  

2020 جحت رقم 938.

655I
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R MARKETING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -I
جم إوداع القان2ن   ، في16/02/2020 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  التأسي�سي 

املحد دة   اات املميزات التال2ة :
 R  : التسم2ة   •

MARKETING
• الهدف : - التجارة  التس2يق عبر 

الهاجف ؛
- خدمة  يب؛

جم2ع  شراء  ب2ع  ج2زيع   -
املنتجات

معدات  شراء  ب2ع  ج2زيع   -
جكن2ل2ج2ا املعل2مات

 RUE  ,18  : االجتماعي  املقر   •
الدار   GHARNATA 3 EME ETAGE

الب2ضاء.
• * املدة : 99 سنة ابتداء من جاريخ 

جأسيسها النهائي.
• الرأسمال االجتماعي : الرأسمال 
 100.000,00 في   محدد  االجتماعي 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
100درهم  فئة   من  اجتماع2ة 
لل2احدة، مكتتبة   محررة بالكامل   

م2زعة لفائدة : 
الطاهري  محمد  الس2د   -  •
500حصة اجتماع2ة من    :

فئة 100درهم لل2احدة
• - الس2د رش2د اوت جمال : 

فئة  من  اجتماع2ة  500حصة   
100درهم لل2احدة  

املتم2ع: 100.000,00 
جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة   •
وناور  فاجح  من  االجتماع2ة  السنة 

 جنتهي في 31 دجنبر.
• التس2ير : جم تع2ين الس2د محمد 
جمال   اوت  رش2د  الس2د  الطاهري   

كمسير للشركة
• II- جم اإلوداع القان2ني بالستل 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بالدار الب2ضاء، بتاريخ16/06/2020 
التجاري  الستل  رقم  جحت   ،
رقم  األعمال  ضريبة  7ا618ا، 

202171ا3، رقم التعريف الضريبي 
التعريف املشترك  2ا68ا57ا,  رقم 
للشركة رقم 826000036اا0025. 

ملخص قصد النشر

656I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE WORLD PALM
SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  SOCIETE WORLD PALM SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي قصر 

اسرير مدغرة الراش2دوة  - 52000 
الرش2دوة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
13889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   05
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE WORLD PALM SARL
إدارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  جم2ع  التشغ2ل  جط2ير 

الزراع2ة.
قصر   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 52000  - اسرير مدغرة الراش2دوة  

الرش2دوة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
ا33    : الس2د جمال البغدادي  
درهم  000,00.ا3  بق2مة  حصة 

للحصة .

  : البغدادي  اسماع2ل  الس2د 
333 حصة بق2مة 33.000,00 درهم 

للحصة .
 333   : البغدادي  خالد  الس2د 
درهم   33.000,00 بق2مة  حصة 

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د جمال البغدادي  عن2انه)ا) 
98 زنقة م2م2زة الطابق ا الشقة 18 
اقامة رب2ع حي الراحة الدارالب2ضاء 

20000 الدارب2ضاء  املغرب.
الس2د خالد البغدادي عن2انه)ا) 
ا  رقم  مكي  شارع  الفرد س  ججزئة 
 20000 الدارالب2ضاء  كال2ف2رن2ا 

الدارب2ضاء  املغرب.
البغدادي  اسماع2ل  الس2د 
عن2انه)ا) ف2ال عباب2 رقم 1 كال2ف2رن2ا 
الدارب2ضاء    20000 الدارب2ضاء  

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د جمال البغدادي  عن2انه)ا) 
98 زنقة م2م2زة الطابق ا الشقة 18 
اقامة رب2ع حي الراحة الدارالب2ضاء 

20000 الدارالب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 05 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم -.
657I

FIDUBAC SARL

EXTINCTEUR WEST-NAD
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع و2سف ابن جاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناض2ر

62000، nador maroc
 EXTINCTEUR WEST-NAD

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار بني 
ب2غمرن الشرق2ة الناظ2ر - 62000 

الناظ2ر املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

20105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXTINCTEUR WEST-NAD

-طفاوات   : غرض الشركة بإوجاز 

ا حريق با تملة.

جطهير التطهير.

-التصدور   االستيراد..

د ار بني   : عن2ان املقر االجتماعي 

 62000  - ب2غمرن الشرق2ة الناظ2ر 

الناظ2ر املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بنجاللي  حمزة  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  بنجاللي  حمزة  الس2د 

د ار تغز ت احدادا الناض2ر 62000 

الناض2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  بنجاللي  حمزة  الس2د 

د ار تغز ت احدادا الناض2ر 62000 

الناض2ر املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 01 بتاريخ  بالناض2ر   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 707.
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alfafisc sarl

RIYAD BTP
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

alfafisc sarl

 QUARTIER ADMINISTRATIF;

 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،

83350، OULED TEIMA MAROC

RIYAD BTP شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

القادس2ة رقم 91 حي النهضة 3 ا الد 

جاومة - 83350 ا الد جاومة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

6801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   06

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 RIYAD : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.BTP

: مقا ل في  غرض الشركة بإوجاز 

جم2ع االشغال   البناء

مقا ل في االشغال الطرق2ة 

مقا ل في الهندسة املدن2ة.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

القادس2ة رقم 91 حي النهضة 3 ا الد 

جاومة - 83350 ا الد جاومة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د مصطفى الكراني عن2انه)ا) 
النهضة  حي   91 زنقة القادس2ة رقم 
جاومة  ا الد   83350 جاومة  ا الد   3

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الكراني   مصطفى  الس2د 
عن2انه)ا) زنقة القادس2ة رقم 91 حي 
ا الد   83350 جاومة  ا الد   3 النهضة 

جاومة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
جحت   - بتاريخ  االبتدائ2ة بتار دانت  

رقم -.
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GLOFID

UNIVERSEL SERVICE SANTE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

GLOFID
78 شارع املقا مة اقامة املرز قي 

الطابق الثاني الرقم 19 ، 20130، 
الدار الب2ضاء املغرب

 UNIVERSEL SERVICE SANTE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
11 وناور الطابق األ ل الشقة ر 169 

- 20000 الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63705ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERSEL SERVICE SANTE

غرض الشركة بإوجاز : -إصالح   
الص2انة األجهزة الطب2ة

-جاجر.
75 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
11 وناور الطابق األ ل الشقة ر 169 - 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د فكاهي أشرف :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)   أشرف  فكاهي  الس2د 
 A S  15 ر  0ا  إقامة األص2ل عمارة 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)   أشرف  فكاهي  الس2د 
 A S  15 ر  0ا  إقامة األص2ل عمارة 

20000 الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 9ا7377.
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FIDUCIAIRE 2006

 MEGA TOURS INDUSTRIE
MAROC»MTIM

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
 MEGA TOURS INDUSTRIE
MAROC»MTIM شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 7ا1 شارع 
املقا مة اقامة افا الطابق 2 الشقة 
22 - 20000 الدارالب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

665ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MEGA TOURS INDUSTRIE

.MAROC»MTIM

اعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 ص2انة  األالت املكانك2ة .

7ا1   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 2 الطابق  افا  اقامة  املقا مة  شارع 

الدارالب2ضاء   20000  -  22 الشقة 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : غريس  عادل  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عادل غريس عن2انه)ا) اقا      

املنار عمارة   شقة 2 الطابق السفلي 

الدارالب2ضاء   20000 الشق  عين 

ااملغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)          غريس  عادل  الس2د 

املنار عمارة   شقة 2 الطابق السفلي 

الدارالب2ضاء   20000 الشق  عين 

ااملغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738605.
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FINAUDIT

TBB E-CORP
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
TBB E-CORP شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 26،طريق 
مرس سلطان الطابق اال ل الشقة 

رقم 3 الدار الب2ضاء. - 20000 الدار 
الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5ا5ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   07
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 TBB  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.E-CORP
تعزيز    : بإوجاز  الشركة  غرض 
ملمارسة  جدريس  مراكز  إنشاء 
الرياضة اإللكتر ن2ة بما وتفق جماما 
مع ق2م االحترام  جنم2ة الذات في بيئة 

صح2ة  هادئة..
عن2ان املقر االجتماعي : 26،طريق 
الشقة  اال ل  الطابق  مرس سلطان 
رقم 3 الدار الب2ضاء. - 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة محد دة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بلغازي  ابتسام  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د طارق بلغازي :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 500  : بلغازي  ابتسام  الس2دة   

بق2مة 100 درهم.

الس2د طارق بلغازي : 500 بق2مة 
100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة ابتسام بلغازي عن2انه)ا) 
أب   2 ب  إم  جيراس  ل2ه  إقامة 
 20000 الن2اصر  ب2عزة  دار   215

الدارالب2ضاء. املغرب.
عن2انه)ا)  بلغازي  طارق  الس2د 
الطابق  املنفل2طي  مصطفى  زنقة 
الدارالب2ضاء.   6 الثالت،الشقة رقم 

20000 الدارالب2ضاء. املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  بلغازي  طارق  الس2د 
الطابق  املنفل2طي  مصطفى  زنقة 
الدارالب2ضاء.   6 الثالت،الشقة رقم 

Casablanca 20000 املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 67ا738.
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YAMAJ DEVELOPMENT

NF DENTAL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

إعالن عن جأسيس شركة
رقم القطعة 6989  الطابق الثاني 
حي مسنانة س2ق القرب ، 90000، 

طنجة املغرب
 NF DENTAL  شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي:  رقم 

القطعة 6989  الطابق الثاني حي 
مسنانة س2ق القرب ، 90000، 

طنجة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
2386

في مؤرخ  م2ثق  عقد   بمقت�سى 
إعداد  جم   2020 و2ن22  من   02  
اات  لشركة  األسا�سي  القان2ن 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 NF تسم2تها:    بمختصر  اإلقتضاء 

DENTAL

شراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املستلزمات  امل2اد   ب2ع  استيراد 

االستهالك2ة  م2اد طب األسنان.
رقم    :  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

حي  الثاني  الطابق    6989 القطعة 

 ،90000  ، القرب  س2ق  مسنانة 

طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د ن2ر الدون فرج عن2انه)ا) 
رقم     3 بل2ك  أهال  السكني  املتمع 

98، 0 90000 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د ن2ر الدون فرج  عن2انه)ا) 
رقم     3 بل2ك  أهال  السكني  املتمع 

98، 0 90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

التجارية بطنجة بتاريخ 02 من و2ن22 

2020 جحت رقم - 231567

663I

امغار عبد الغاف2ر

MAASTRICHT CAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

امغار عبد الغاف2ر

شارع ا تيش امللكي اقامة الن2ر رقم 

1 الطابق اال ل جط2ان ، 93000، 

جط2ان املغرب

MAASTRICHT CAR شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد بن2نة زنقة الفستق رقم 01 

جط2ان - 93000 جط2ان املغرب.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.21851

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 10 مارس 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
الفستق  زنقة  بن2نة  محمد  «شارع 
جط2ان   93000  - جط2ان   01 رقم 
املغرب» إلى «شارع محمد بن2نة زنقة 
 93000  - جط2ان    01 الفستق رقم 

جط2ان  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  االبتدائ2ة بتط2ان  

2020 جحت رقم 939.

Iا66

NEW C.A.A.T. Sarl Au

هايج سيسميك
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au
 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°14, 3° étage n°14
، 90040، Tanger Maroc

هاوج سيسم2ك شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الحي 
ا تدود زنقة 36 رقم 5 الطابق 3 - 

90100 طنجة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105781
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   11
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
هاوج   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

سيسم2ك.



عدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020)الجريدة الرسمية   8272

أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء   الهندسة املدن2ة.

الحي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 -  3 الطابق   5 رقم   36 ا تدود زنقة 

90100 طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : العباس  حمزة  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 250   : العباس  هدى  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 250   : الهناتي  أشرف  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د محمد سع2د زميزم :  250 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  العباس  حمزة  الس2د 
الحي ا تدود زنقة 36 رقم 05 90100 

طنجة املغرب.

عن2انه)ا)  العباس  الس2دة هدى 
الحي ا تدود زنقة 36 رقم 05 90100 

طنجة املغرب.

عن2انه)ا)  الهناتي  أشرف  الس2د 

 01 الطابق   10 شارع السالم عمارة 
رقم 02 90080 طنجة املغرب.

سع2د  محمد  الس2د 
 RUE DE LA عن2انه)ا)  زميزم 

 BARBOTIERS 35000 RENNES

فرنسا.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  العباس  حمزة  الس2د 
الحي ا تدود زنقة 36 رقم 05 90100 

طنجة املغرب

عن2انه)ا)  العباس  الس2دة هدى 
الحي ا تدود زنقة 36 رقم 05 90100 

طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم ا23211.

665I

ste mifi

TRANS BETTER FRIEND
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 1ا

50000، meknes maroc
TRANS BETTER FRIEND شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 1 د ار 
أوت عمر بط2ط ا حاجب  رقم 1 د ار 
أوت عمر بط2ط ا حاجب  50000 

ا حاجب املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

9977ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.BETTER FRIEND
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.
 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
رقم  د ار أوت عمر بط2ط ا حاجب  
ا حاجب   بط2ط  عمر  أوت  د ار   1

50000 ا حاجب املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : حم2ية   محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : ا خل2في  رش2د  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  الس2د محمد حم2ية  
ا حاجب   50000 جا جدات  عين 

املغرب.

عن2انه)ا)  ا خل2في  رش2د  الس2د 
ا حاجب   50000 جا جدات  عين 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  الس2د محمد حم2ية  
ا حاجب   50000 جا جدات  عين 

املغرب
عن2انه)ا)  ا خل2في  رش2د  الس2د 
ا حاجب   50000 جا جدات  عين 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1800.

666I

FIDUCIAIRE 2006

KARAT-CAR (ا
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
اKARAT-CAR 2 شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
السعادة رقم 59 س2دي معر ف - 

20280 الدارالب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
667ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
ا2   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KARAT-CAR

جأجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الس2ارات بد ن سائق.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - معر ف  س2دي   59 رقم  السعادة 

20280 الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : انكدي  مر ى  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  انكدي  مر ى  الس2دة 
ججزئة فرج رقم 100 س2دي معر ف 

20280 الدارالب2ضاء ااملغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  انكدي  مر ى  الس2د 
ججزئة فرج رقم 100 س2دي معر ف 

20280 الدارالب2ضاء ااملغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738606.

667I

3C-AUDIT

DISRUPTIA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er  étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
DISRUPTIA شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
الزقط2ني  الطابق  9 الدار الب2ضاء   

- 20500 الدار الب2ضاء  املغرب 
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62261ا
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 مارس   02

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DISRUPTIA

غرض الشركة بإوجاز : االستشارة 

بالتكن2ل2ج2ات  املتعلقة   التس2ير 

ا حدوثة.

عن2ان املقر االجتماعي : 265 شارع 

الزقط2ني  الطابق  9 الدار الب2ضاء   - 

20500 الدار الب2ضاء  املغرب .

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د عثمان مدودش 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عثمان مدودش عن2انه)ا) 

الدار الب2ضاء  20000 الدار الب2ضاء  

املغرب .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د عثمان مدودش عن2انه)ا) 

الدار الب2ضاء  20000 الدار الب2ضاء  

املغرب 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736385.

668I

ficof

  ORIENTAL

QUAINCAILLERIE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ficof

 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc

 ORIENTAL  QUAINCAILLERIE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

 E 891 ا تزائرججزئة البستان 3 رقم

الطابق 2 - 60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

35013

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 أبريل   30

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORIENTAL  QUAINCAILLERIE

ج2زيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

م2اد األجهزة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 E 891 3 رقم  ا تزائرججزئة البستان 

الطابق 2 - 60000  جدة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د بالعربي كمال :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  كمال  بالعربي  الس2د 

رقم  ا6  شارع محمد با خضر عمارة 

15 60000  جدة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  كمال  بالعربي  الس2د 

رقم  ا6  شارع محمد با خضر عمارة 

15 60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   16 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1126.

669I

FIDUCIAIRE LAMIN

 TASLIYATRANS DE

TRANSPORT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC

 TASLIYATRANS DE TRANSPORT

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 7 زنقة 

الس22ل ال2فاء 2 طريق صفر  - 

30000 فاس  املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.35609

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 و2ن22 2020 جم  جح2يل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«رقم 7 زنقة الس22ل ال2فاء 2 طريق 

إلى  املغرب»  فاس    30000  - صفر  

عمير  عين  )سلمى)  مجد  ججزئة   2»

الطابق األر�سي رقم 1 - 30000 فاس   

املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1566/2020.

670I

FIDUCIAIRE LAMIN

 TASLIYATRANS DE

TRANSPOT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC

 TASLIYATRANS DE TRANSPOT

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 2 ججزئة 

مجد )سلمى) عين عمير الطابق 

األر�سي رقم 1 املغرب - 30000 فاس  

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.35609

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم   2020 و2ن22   15 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«100.000 درهم» أي من «100.000 

عن  درهم»   200.000» إلى  درهم» 

إدماج احت2اطي أ  أرباح أ     : طريق 

عال ات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1566/2020.

671I

SDCF CONSEIL

CASHRECOVERY
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

SDCF CONSEIL

 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTER ANGLE BD

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL ETG 2, BUREAU

 202 CASABLANCA ، 20042،

casablanca Maroc

CASHRECOVERY
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 شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع اللة 
واق2ت زنقة العرعارعمارة 9 إقامة 
جاليس الطابق الرابع شقة 17, 

الدارالب2ضاء - 20000 الدارالب2ضاء 
مغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
58517ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   11
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASHRECOVERY
الغرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املغرب  في  الشركة  هذه  إنشاء  من 

 ا خارج:
التحص2ل   النزاعات  •

الشركات  داخل  التك2ين   •
 ف2ما ب2نها

مركز االجصال  •
جقدوم خدمة  •

عن2ان املقر االجتماعي : شارع اللة 
إقامة   9 العرعارعمارة  زنقة  واق2ت 
 ,17 شقة  الرابع  الطابق  جاليس 
20000 الدارالب2ضاء  الدارالب2ضاء - 

مغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 999   : الس2د ن2رالدون ا حاول  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
حصة   1   : الس2دة زاوري سلمى 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د ن2رالدون ا حاول  عن2انه)ا)  
طابق03  الناصري  أحمد  زنقة   20
حي النخ2ل الدار الب2ضاء   11 شقة 

20000 الدار الب2ضاء مغرب.

الس2دة زاوري سلمى عن2انه)ا) حي 
املسيرة عمارة 90 رقم 3 الدار الب2ضاء 

20000 الدار الب2ضاء مغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ا حاول   ن2رالدون  الس2د 
زنقة أحمد الناصري   20 عن2انه)ا)  
حي النخ2ل الدار   11 شقة  طابق03 
الب2ضاء 20000 الدار الب2ضاء مغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم -.

672I

ficof

BOUGHAZ EVENT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ficof
 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc
BOUGHAZ EVENT شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد ا خامس  اجهة البحر 

السع2دوة - 60000  جدة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
7195

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   12
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUGHAZ EVENT
محطة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البنزون.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
البحر  ا خامس  اجهة  محمد 

السع2دوة - 60000  جدة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : هند  زرك2ط  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  هند  زرك2ط  الس2دة 
 60000  1 رقم   29 حي بن عزي زنقة 

 جدة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  هند  زرك2ط  الس2دة 
 60000  1 رقم   29 حي بن عزي زنقة 

 جدة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   19 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 215.
673I

2S COMPTE

LOULAD MAN SARL
إعالن متعدد القرارات

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

LOULAD MAN SARL   «شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 315 
الهنا مكتب الشريف للف2سفاط  - 

25000 خريبكة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
501ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 و2ن22   17 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
من  اجتماع2ة  حصص  ب2ع  ماولي: 
رقم  محمد  مجاهد  الس2د  طرف 
ب.ت. . IM 802883  الس2د مجاهد 

 WB16371 ن2رالدون رقم ب.ت. .  

رقم  العزيز  عبد  مجاهد  الس2د  إلى 

WB22285   . .ب.ت

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

من  للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير 

الشريك  اات  ش.م.م.  إلى  ش.م.م. 

ال2ح2د 

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي:  

قب2ل استقالة  املسير الس2د مجاهد 

  WB16371 ن2رالدون رقم ب.ت. .  

رقم  محمد  مجاهد  الس2د  املسير    

ب.ت. . IM 802883 مع إبراء امتهما 

العزيز  الس2د مجاهد عبد  تع2ين    
كمسير   WB22285 ب.ت. .  رقم 

جدود    ح2د  للشركة 

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

 LOULAD MAN SARL AU

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

مجاهد عبد العزيز : 100000 درهم

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

مجاهد عبد العزيز : 1000 حصة

على  ونص  الذي  ا1:  رقم  بند 

ماولي: التسير:مجاهد عبد العزيزرقم 

WB22285 . .ب.ت

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

29 و2ن22  االبتدائ2ة بخريبكة  بتاريخ 

2020 جحت رقم 193.

Iا67

CABINET BENHASSAN SARL AU

YKN PROMOTION
إعالن متعدد القرارات

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خالد زنقة 3ا رقم 5 ق.ج ، 

0اا20، الدارالب2ضاء املغرب

YKN PROMOTION  «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: ا حدا ية 

1 زنقة 5 رقم 01 عين الشق  - 

70ا20 الب2ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
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رقم التق22د في الستل التجاري: 

.213953

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2018 26 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

حصص  جف2يت   01 رقم  قرار 

ماولي:  على  ونص  الذي   : اجتماع2ة 

طرف الس2دة  حصة    2500 جف2يت 

لفائدة الس2د هشام  منال تهنات    

الع2ا�سي 

02 تغ2ير شكل اجتماعي  قرار رقم 

تغ2ير  ماولي:   على  ونص  الذي   :

من شركة محد دة  شكل اجتماعي  

محد دة  شركة  الى  املس2ؤل2ة 

املس2ؤل2ة اات الشريك ال2ح2د   

قرار رقم 03 التس2ير : الذي ونص 

الس2دة   استقالة   قب2ل  ماولي:  على 

مهام   تع2ين  منال تهنات صدوقي  

الس2د هشام الع2ا�سي مسير الشركة 

ملدة غير محد دة 

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 06 , 07 رأسمال الشركة 

  مساهمات                  : الذي ونص 

حدد رأسمال الشركة في   على ماولي: 

500000 د رهم  مقسمة على  5000  

درهم لل2احدة   100 من فئة  حصة  

هشام  الس2د  كالتالي:   م2زعة 

الع2ا�سي  500000 درهم يعني 5000 

حصة اجتماع2ة 

 : القان2ني  الشكل   01 رقم  بند 

الذي ونص على ماولي: شركة محد دة 

املس2ؤل2ة اات الشريك ال2ح2د   

الذي   : التس2ير   11  ,  10 بند رقم 

تس2ير الشركة من  ونص على ماولي: 

طرف الس2د هشام الع2ا�سي  ملدة غير 

محد دة 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 26 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

شتنبر 2018 جحت رقم 677520.

675I

مكتب الصابري

NORD IMPEX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

مكتب الصابري
شارع  م2لي اسماع2ل زنقة اكادور 

ابراج طنجة بل2ك 1 الطابق الثالث 
رقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب
NORD IMPEX شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
ال22سف2ة عمارة اليسر  طنجة  - 

90000 طنجة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 NORD : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.IMPEX
غرض الشركة بإوجاز : شراء . ب2ع 

  ج2زيع م2اد البناء 
استيراد قطع الغ2ار

خدمات مختلفة .
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - طنجة   اليسر   عمارة  ال22سف2ة 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : خالد   ب2عاصم  الس2د 

حصة بق2مة 1.000 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  الس2د ب2عاصم خالد  
اليسر    عمارة  ال22سف2ة  شارع 

90000  طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الس2د ب2عاصم خالد  

حي احريق  طريق الراس االس2د كلم 

3 مرج2ل  93000 جط2ان املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232098.

676I

kamil affaires consulting group sarl au

ATLAS SERVICE PROVIDER

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

رفع رأسمال الشركة

 kamil affaires consulting group

sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19

 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc

 ATLAS SERVICE PROVIDER

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 2 

الشقة 3 ازلي ا تن2بي 1 ججزئة 817 

مراكش - 0000ا مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.90093

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جم   2020 فبراور   11 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 10.000» أي من  درهم»   390.000»

عن  درهم»  «00.000ا  إلى  درهم» 

أ   نقدوة  حصص  جقدوم    : طريق 

ع2ن2ة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113658.

677I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE EL SAKIA EL HAMRA
POUR LES METAUX

شركة املحاصة
جأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بل2ك 2 رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 STE EL SAKIA EL HAMRA POUR

LES METAUX شركة املحاصة

 HAY EL عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 FATH RUE 17 N° 3 ES SEMARA -

72000 السمارة املغرب

جأسيس شركة املحاصة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

باملميزات  املحاصة  لشركة  األسا�سي 

التال2ة:

شكل الشركة : شركة املحاصة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 EL SAKIA EL HAMRA POUR LES

.METAUX

االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

العامة.

 HAY EL : عن2ان املقر االجتماعي 

 FATH RUE 17 N° 3 ES SEMARA -

72000 السمارة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : الشناح  ابراه2م  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د  حسن بطهار :  250 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 250   : الس2د املصطفى ا حمري 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د احمد زازدي :  250 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
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الس2د ابراه2م الشناح عن2انه)ا) 

عمارة  ازماري  حي  العهد  شارع  لي 

ا الد   83350 جاومة  ا الد  العب2س 

جاومة املغرب.

عن2انه)ا)  بطهار  الس2د  حسن 
حي الشيبة زنقة 16 رقم 18 ا حاجب 

51000 ا حاجب املغرب.
ا حمري  املصطفى  الس2د 
عن2انه)ا) حي الفتح زنقة 17 رقم 03 

السمارة 72000 السمارة املغرب.

الس2د احمد زازدي عن2انه)ا) حي 

  71000 ب2جد ر  بن عبد هللا  عالل 

ب2جد ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  بطهار  الس2د  حسن 
حي الشيبة زنقة 16 رقم 18 ا حاجب 

51000 ا حاجب املغرب
ا حمري  املصطفى  الس2د 
عن2انه)ا) حي الفتح زنقة 17 رقم 03 

السمارة 72000 السمارة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالسمارة  بتاريخ 07 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 100/2020.

678I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

OUTAHAR-ALI
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 00ا52، الريش 

املغرب

OUTAHAR-ALI شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 112 شارع 

س2دي ب2عبد هللا جاحمدانت  الريش   

- 00ا52 الريش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

03ا2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   22
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUTAHAR-ALI
األشغال   : غرض الشركة بإوجاز 
التجارية   االعمال  املختلفة    

)املفا ضة ).
 112  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
جاحمدانت   ب2عبد هللا  شارع س2دي 

الريش   - 00ا52 الريش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د  الطاهر علـــــــي :  ا33 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 333   : محمد  الس2د  الطاهر 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 333   : الس2د  الطاهر عبد هللا 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  علـــــــي  الس2د  الطاهر 
هللا  ب2عبد  س2دي  شارع   112
الريش  00ا52  الريش    جاحمدانت  

املغرب.
الس2د  الطاهر محمد عن2انه)ا) 
هللا  ب2عبد  س2دي  شارع   112
الريش  00ا52  الريش    جاحمدانت  

املغرب.
الس2د  الطاهر عبد هللا عن2انه)ا) 
هللا  ب2عبد  س2دي  شارع   112
الريش  00ا52  الريش    جاحمدانت  

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  علـــــــي  الس2د  الطاهر 
هللا  ب2عبد  س2دي  شارع   112
الريش  00ا52  الريش    جاحمدانت  

املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  االبتدائ2ة بم2دلت  

2020 جحت رقم 91.

679I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SOUTH TRADE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بل2ك 2 رقم 07 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،72000
STE SOUTH TRADE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 L›ANCIENNE VILLE RUE ABBA
 ALI OLD BRIK N° 26 BIS ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1975
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUTH TRADE
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

العامة.
 : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 L’ANCIENNE VILLE RUE ABBA
 ALI OLD BRIK N° 26 BIS ES
SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د ا حسين عباد :  500 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : الس2د محمد سالم عباد 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  عباد  ا حسين  الس2د 

زنقة ابا اعلي ابريك رقم 25 السمارة 

72000 السمارة املغرب.

عباد  سالم  محمد  الس2د 

عن2انه)ا) زنقة ابا اعلي ابريك رقم 26 

السمارة 72000 السمارة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  عباد  ا حسين  الس2د 

زنقة ابا اعلي ابريك رقم 25 السمارة 

72000 السمارة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالسمارة  بتاريخ 07 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 99/2020.

680I

CABINET BENHASSAN SARL AU

WIDA NEGOCE
إعالن متعدد القرارات

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خالد زنقة 3ا رقم 5 ق.ج ، 

0اا20، الدارالب2ضاء املغرب

  WIDA NEGOCE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 اات الشريك ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: بل2ك 22 

رقم 69 الطابق الثاني س2دي عثمان  

- 20700 الب2ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

13715ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 و2ن22  ا2  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

حصص  جف2يت    01 رقم  قرار 

 - الذي ونص على ماولي:   : اجتماع2ة 

  1000 حصة  امل2افقة على جف2يت   

الس2د  طرف  من  اجتماع2ة  حصة 

محمد خاطبي  لفائدة الس2د  دريس 

الغر�سي.
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قرار رقم 02 التس2ير : الذي ونص 
الس2د  إستقالة  قب2ل  ماولي:  على 
التس2ير    مهام  من  خاطبي  محمد 
مسير  الغر�سي  دريس  الس2د  تع2ين 

لشركة ملدة غير محد دة .
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 06 , 07 رأسمال الشركة 
  املساهمات : الذي ونص على ماولي: 
:    حدد رأسمال الشركة في  100000 
حصة    1000 مقسمة على   د رهم  
درهم لل2احدة م2زعة   100 من فئة 
الغر�سي  دريس  الس2د  كالتالي:  
حصة   1000 يعني  درهم   100000

اجتماع2ة 
الذي   : التس2ير   10 رقم  بند 
من  الشركة  تسير  ماولي:  على  ونص 
طرف الس2د دريس الغر�سي ملد  غير 

محد دة 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737985.

681I

inter conseil et affaires

جوهرة نيكوس
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

inter conseil et affaires
13، زنقة أحمد املتاطي إقامة 

األلب الطابق األ لرقم 8 املعاريف ، 
20330، الدارالب2ضاء املغرب

ج2هرة ن2ك2س شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة سم2ة 
عمارة 82 الطابق الرابع رقم 16 حي 

النخ2ل  - 0ا203 الدارالب2ضاء 
املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

3ا3600.
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2019 ماي   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حمزي  هشام  )ة)  الس2د  جف2يت 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   1.000
)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.000
ماي   08 بتاريخ  ج2هري  ن2رالدون 

.2019
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 17 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ماي 2019 جحت رقم 3ا3600.
682I

AUDIT-CONT

CAFE SOUK ALMAHATTA
عقد تس2ير حر ألصل ججاري )األشخاص 

الطب2ع22ن)
عقد تس2ير حر ألصل ججاري

cafe souk almahatta
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ste  (2011 أعطى الس2د)ة ا2 ماي 
)ة)  ا حامل   NUSAS 3316283 IF
للبطاقة ال2طن2ة رقم   **** املستل 
باملحكمة  1ا3ا5   بالستل التجاري 
ا حر  التس2ير  بالرباط حق  التجارية 
 SOUK ب  الكائن  التجاري  لألصل 
 ALMAHATTA  GARE ROUTIERE
 OUJDA 60000 OUJDA MAROC
 ABDELMAJID للس2د)ة) 
للبطاقة  )ة)  ا حامل    ELMAKAMI
 30 ملدة    F 20762ا ال2طن2ة رقم   
   2011 ماي  ا2  من  جبتدئ  سنة 
مقابل مبلغ  1ا20  ماي  ا2  جنتهي في 

شهري 10  درهم.
683I

hk audit

MB TÖLERIE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

hk audit
 BD lalla yakout n°149 4eme

 etg n°111 ، 20000، casablanca
maroc

MB TÖLERIE شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 5ازنقة 
عبد القادر م2فتكر الطابق 02 

الشقة ا0 الدارالب2ضاء - 20000 
الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
077ا6ا

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 MB  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TÖLERIE
صباغة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 اصالح الس2ارات.
5ازنقة   : املقر االجتماعي  عن2ان 
 02 الطابق  م2فتكر  القادر  عبد 
 20000  - الدارالب2ضاء  ا0  الشقة 

الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الس2د بنعلي املصطفى 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د بنعلي املصطفى عن2انه)ا) 
 7 مجم2عة  ا تدود  م2من  س2دي 
 20000 الب2ضاء   60 رقم  ا2  زنقة 

الدارالب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د بنعلي املصطفى عن2انه)ا) 
 7 مجم2عة  ا تدود  م2من  س2دي 
 20000 الب2ضاء   60 رقم  ا2  زنقة 

الدارالب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم -.

Iا68

KTS CONSEIL

URBAN BUILDING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

KTS CONSEIL

 Angle Immam Chafii et Rue My

 Hassan Premier, Jnane El Harti,

 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

URBAN BUILDING شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 208.

الحي الصناعي س2دي غانم مكتب 
رقم 32.مراكش - 0100ا مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.96285

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم   2020 و2ن22   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«900.000 درهم» أي من «100.000 

عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 

أ   نقدوة  حصص  جقدوم    : طريق 

ع2ن2ة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 6ا1139.

685I

S.H EXPERTISE

GALAXIE MEDICALE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb  Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

GALAXIE MEDICALE شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
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 عن2ان مقرها اإلجتماعي 207  شارع 
املقا مة الطابق السابع رقم الشقة 
ا1 - 20120 الدار الب2ضاء املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

7ا3738.
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 أبريل 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«207  شارع املقا مة الطابق السابع 
الدار   20120  - ا1  الشقة  رقم 
الب2ضاء املغرب» إلى «بيزنس س2نطر 
إشراق املنطقة الصناع2ة ليساسفة 
 -  21 رقم  املكتب   15 رقم  إقامة 

20190 الدار الب2ضاء  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738197.
686I

SAMIR FIDUCIAIRE

الوسطانية لألشغال املختلفة
إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA IMM 8 APP 3
 3EME ETAGE VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
ال2سطان2ة لألشغال املختلفة  

«شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 
اات الشريك ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: ارف2د، 
قصر ا ح2ان، ص.ب 3ا3 - - ارف2د 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.7191

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 و2ن22   16 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم القرار رقم 1: الذي ونص 
الشركة  رأسمال  رفع  ماولي:  على 
)مل22ن     1950000.00 بمبلغ 
درهم)  ألف  خمس2ن  تسعمئة   
درهم   550000.00 من  لرفعه 
درهم)  ألف  خمس2ن  )خمسمئة   
)مل22نان  درهم   2500000.00 الى 

عن طريق    خمسمئة الف درهم)، 
ا حساب  دون  مع  مقاصة  اجراء 
 850000.00 بمبلغ  للشركاء  ا تاري 
الف)  خمس2ن  )ثمانمائة    درهم 
 900000.00 بمبلغ  درهم،   
عن  درهم)  الف  )تسعمئة  درهم 
نقدوة،    حصص  جقدوم  طريق 
200000.00 درهم  )مئتا الف درهم) 
الصافي  الربح  مقاصة  طريق  عن 

للشركة.
قرار رقم القرار رقم 2: الذي ونص 
القان2ن  ص2اغة  اعادة  ماولي:  على 

االسا�سي للشركة.
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
الذي ونص   :6 بند رقم بند رقم 
للشركة  قدم  املتكاجب  ماولي:  على 
مبلغ 2500000.00 درهم )مل22نان   

خمسمئة الف درهم).
الذي   :7 رقم  بند  رقم  بند 
الشركة  رأسمال  ماولي:  على  ونص 
)مل22نان    درهم   2500000.00
الى  مقسمة  درهم)  الف  خمسمئة 

25000 حصة من فئة مئة درهم.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 
و2ل22ز 2020 جحت رقم 166/2020.

687I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

F.L GREEN
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
F.L GREEN شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي عمارة ا3 
د 2 شقة 23 اقامة احسان ججزئة 
النجد 2 - 000ا2 ا تدودة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

16537

 12 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 مارس 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 F.L  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN

إقامة    : بإوجاز  الشركة  غرض 

س2اح2ة ; دار ض2افة

 مطعم س2احي.

عن2ان املقر االجتماعي : عمارة ا3 

اقامة احسان ججزئة   23 شقة   2 د 

النجد 2 - 000ا2 ا تدودة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عثمان  فريمي  الس2د 

حصة بق2مة 100,00 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  عثمان  فريمي  الس2د 

عمارة ا3 د 2 شقة 23 اقامة احسان 

ا تدودة  000ا2  النجد   ججزئة 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  عثمان  فريمي  الس2د 

عمارة ا3 د 2 شقة 23 اقامة احسان 

ا تدودة  000ا2  النجد   ججزئة 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة با تدودة  بتاريخ 23 و2ن22 

2020 جحت رقم 25007.

688I

FIDICOM

CHALLANGE DECORS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

CHALLANGE DECORS  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 18 مكرر 

شارع الرياض حي االمل طريق صفر   

- 30000 فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

1ا630

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   30

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHALLANGE DECORS

دوك2رات   : غرض الشركة بإوجاز 

 جزيين الشقق  املتاجر .

عن2ان املقر االجتماعي : 18 مكرر 

شارع الرياض حي االمل طريق صفر   

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د و2سف الشرفا ي  :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
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الشرفا ي   و2سف  الس2د 
ا تم2ل رقم  ججزئة اله2اء  عن2انه)ا) 
 30000 حرازم   س2دي  طريق   239

فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الشرفا ي   و2سف  الس2د 
 239 رقم  ا تم2ل  اله2اء  عن2انه)ا) 
فاس   30000 طريق س2دي حرازم  

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم اا15.

689I

STE FIDUCONFIANCE

SOCIETE  E.T.G.B SAÏS
شركة التضامن

قفل التصف2ة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
SOCIETE  E.T.G.B SAÏS   شركة 

التضامن
 عن2ان مقرها اإلجتماعي : رقم 0ا 

شارع ا تيش امللكي املدونة ا تدودة 
.FES MAROC 30000 - فاس

قفل التصف2ة
رقم التق22د في الستل التجاري : 

.20877
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر حل   2020 وناور   23 املؤرخ في 
شركة     SOCIETE  E.T.G.B SAÏS
 100.000 رأسمالها  مبلغ  التضامن 
اإلجتماعي  مقرها  درهم  عن2ان 
شارع ا تيش امللكي املدونة  0ا  رقم 
 FES  30000  - فاس  ا تدودة 
اي  مزا لة  لعدم  نت2جة   MAROC

نشاط.
  عين:

العراقي     ا    فؤاد  الس2د)ة) 
حي   21 ججزئة املهدي رقم  عن2انه)ا) 
 FES MAROC  30000 فاس  بدر 

كمصفي )ة) للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
0ا  2020  في رقم  وناور   23 بتاريخ 
شارع ا تيش امللكي املدونة ا تدودة 

.FES MAROC 30000 - فاس
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
وناور   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 387/020.
690I

alfafisc sarl

ONLINE CARS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

alfafisc sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،
83350، OULED TEIMA MAROC

ONLINE CARS شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الداخلة 2 جماعة الكردان 

جار دانت  - 83350 ا الد جاومة 
املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
6799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ONLINE CARS
غرض الشركة بإوجاز :  كالة كراء 

الس2ارات.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الداخلة 2 جماعة الكردان جار دانت  

- 83350 ا الد جاومة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  كمال  اشت2كي  الس2د 
جاومة  ا الد  الكردان  الزيت2ن  حي 

83350 ا الد جاومة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  كمال  اشت2كي  الس2د 
جاومة  ا الد  الكردان  الزيت2ن  حي 

83350 ا الد جاومة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
جحت   - بتاريخ  االبتدائ2ة بتار دانت  

رقم -.

691I

o.b.compta

CHEMAO LOISIRS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

o.b.compta
161 شارع محمد الدو2ري عمارة ب 
رقم 33 ، 000ا1، القن2طرة املغرب
CHEMAO LOISIRS  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 7ا زنقة 
عمر ابن العاص - ١٤٠٠٠ قن2طرة 

مغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
55069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHEMAO LOISIRS
جنظبم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املهرجانات   املسابقات الرياض2ة.
زنقة  7ا   : عن2ان املقر االجتماعي 
قن2طرة   ١٤٠٠٠  - العاص  ابن  عمر 

مغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  احمد  شماع2  الس2د 

قن2طرة ١٤٠٠٠ قن2طرة مغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  احمد  شماع2  الس2د 

قن2طرة 000ا1 قن2طرة مغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
جحت   - بتاريخ  االبتدائ2ة بالقن2طرة  

رقم -.

692I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

هجر أملنيوم
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
هتر أملن22م شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي االقامة 
رقم 5ا زنقة ب2غافر النرحس ا 

الطابق السفلي فاس - 30000 فاس 
املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63039
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

هتر   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

أملن22م.

نجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االملن22م 

االشغال املختلفة   البناء.

االقامة   : املقر االجتماعي  عن2ان 

ا  النرحس  ب2غافر  زنقة  5ا  رقم 

الطابق السفلي فاس - 30000 فاس 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د املصطفى شبر ق :  5.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

شبر ق  املصطفى  الس2د 

ا11  رقم  الكرامة  شارع  عن2انه)ا) 

الزه2ر 1 فاس 30000 فاس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

شبر ق  املصطفى  الس2د 

ا11  رقم  الكرامة  شارع  عن2انه)ا) 

الزه2ر 1 فاس 30000 فاس فاس

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 3ا15.

693I

امغار عبد الغاف2ر

IMMO DE TETOUAN
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

امغار عبد الغاف2ر
شارع ا تيش امللكي اقامة الن2ر رقم 
1 الطابق اال ل جط2ان ، 93000، 

جط2ان املغرب
IMMO DE TETOUAN شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
مناس اقامة قندولة املحنش 2 رقم 
01 جط2ان - 93000 جط2ان املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

705ا1.
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2020 و2ل22ز   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نب2ل  محمد  )ة)  الس2د  جف2يت 
من  اجتماع2ة  حصة   100 ك2هن 
الس2د  لفائدة   حصة   100 أصل 
و2ل22ز   02 ك2هن بتاريخ  بشرى   )ة) 

.2020
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
03 و2ل22ز  االبتدائ2ة بتط2ان  بتاريخ 

2020 جحت رقم 1076.
Iا69

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

طرنسبور شهيدة قسموط
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
طرنسب2ر شه2دة قسم2ط  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 8 قطعة 
االمان الشقة 8 العممارة 6ا اقامة 

التاج الطابق 3 بنس2دة - 30000 

فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

طرنسب2ر شه2دة قسم2ط .

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

8 قطعة   : عن2ان املقر االجتماعي 

اقامة  6ا  العممارة   8 االمان الشقة 

 30000  - بنس2دة   3 الطابق  التاج 

فاس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة شه2دة قسم2ط :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

قسم2ط  شه2دة  الس2دة 
ا  بل2ك  مكرر  1ا1  رقم  عن2انه)ا) 

فاس   30000 حي كري2 ز اغة فاس 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

قسم2ط  شه2دة  الس2دة 
1ا1 مكرر بل2ك ا حي  عن2انه)ا) رقم 

كري2 ز اغة فاس 30000 فاس فاس

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم ا153.

695I

FINCOSA MARRAKECH

 CENTRE INTERNATIONAL
 CARDIO VASCULAIRE DE
 REHABILITATION ET DE  «
  PREVENTION « C.I.C.V.R.P

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم ا خطابي اقامة 
رق2ة عمارة 180 بل2ك B الطابق 

اال ل الشقة 7 ، 0000ا، مراكش 
املغرب

 CENTRE INTERNATIONAL
 CARDIO VASCULAIRE DE
 REHABILITATION ET DE

 « PREVENTION « C.I.C.V.R.P
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ملك 

س2م2ن B زنقة عالل بن احمد   
زنقة املتنبي حي املستشفى كليز  - 

0000ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

615ا10
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE INTERNATIONAL
 CARDIO VASCULAIRE DE
 REHABILITATION ET DE

.« PREVENTION « C.I.C.V.R.P
مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 
جأه2ل  إعادة جأه2ل القلب  األ ع2ة 

الدم2ية..
ملك   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
س2م2ن B زنقة عالل بن احمد   زنقة 
0000ا   - املتنبي حي املستشفى كليز  

مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الس2د بنحل2مة عبد االله  :  500 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : صباح  فد اش  الس2دة 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

االله   عبد  بنحل2مة  الس2د 
 93 رقم  ج2هرة  ججزئة  عن2انه)ا) 

جاركة 0000ا مراكش املغرب.
الس2دة فد اش صباح عن2انه)ا) 
0000ا  جاركة  رقم93  ج2هر  ججزئة 

مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
االله   عبد  بنحل2مة  الس2د 
 93 رقم  ج2هرة  ججزئة  عن2انه)ا) 

جاركة 0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113883.
696I

redallah sarl

2I&Z TRANSPORT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

redallah sarl
2 زنقة س2ريا الشقة 15 شارع 

ا حسن الثاني املدونة ا تدودة ، 
30000، فاس املغرب

2I&Z TRANSPORT شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 1 مكرر 

بل2ك ا حي  فاق طريق عين سمن  - 
30000 فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   03
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 
باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 2I&Z  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.TRANSPORT
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  .
مكرر   1  : عن2ان املقر االجتماعي 
بل2ك ا حي  فاق طريق عين سمن  - 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د طارق لزعر :  1.000 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  لزعر  طارق  الس2د 
ا36 بل2ك ب حي  فاق ز اعة العل2ا 

30000 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  لزعر  طارق  الس2د 
ا36 بل2ك ب حي  فاق ز اعة العل2ا 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1519.
697I

redallah sarl

2SO CONSTRUCTION
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

redallah sarl
2 زنقة س2ريا الشقة 15 شارع 

ا حسن الثاني املدونة ا تدودة ، 
30000، فاس املغرب

2SO CONSTRUCTION شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 

ا15 ججزئة االزدهار عين الشقف - 

30000 فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   28

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 2SO  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION

البناء-   : بإوجاز  الشركة  غرض 

م2اد البناء - نقل البضائع.
عن2ان املقر االجتماعي : رقم ا15 

ججزئة االزدهار عين الشقف - 30000 

فاس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  ز يزن  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  محمد  ز يزن  الس2د 
فاس   30000 حي املسيرة   9ا8  رقم 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  محمد  ز يزن  الس2د 
فاس   30000 حي املسيرة   9ا8  رقم 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1518.

698I

redallah sarl

SIMORAIS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
رفع رأسمال الشركة

redallah sarl
2 زنقة س2ريا الشقة 15 شارع 

ا حسن الثاني املدونة ا تدودة ، 
30000، فاس املغرب

SIMORAIS شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 9ا8 
الزنقة 28 حي املسيرة 1 - 30000 

فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.39815

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم   2019 دجنبر   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«00.000ا درهم» أي من «500.000 
عن  درهم»   900.000» إلى  درهم» 
دو2ن  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار   املستحقة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1540/2020.

699I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

KAOMA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 22ا, الطابق الرابع. ، 50000، 

MEKNES MAROC
KAOMA شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 Elbassatine Immeuble SAADA

 en face Lot El houda Bloc B N°7
50000 -  مكناس املغرب.
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جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.23755
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 13 أبريل 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
 Elbassatine Immeuble SAADA»
 en face Lot El houda Bloc B N°7 -
 N°25» 50000  مكناس املغرب» إلى
 avenue Amir Moulay Abdallah
  Appt 13 4ème étage - 50000

مكناس  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1813.

700I

RIM FINANCIAL

 KENZA ATELIER STYLE
MODEL INDUSTRIE

إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
387 شارع محمد ا خامس الطابق 
5 رقم ا1 ، 20000، الدار الب2ضاء 

املغرب
 KENZA ATELIER STYLE MODEL

INDUSTRIE «شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: 5 ججزئة 
الصفا الطابق م ا  - 35ا20 الدار 

الب2ضاء  املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
37055ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 و2ن22   30 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

ا حل املسبق للشركة 
قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
تع2ين الس2دة لبنى قاسمي مصف2ة 

للشركة
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

جحدود مقر التصف2ة .

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

على  ونص  الذي   :25 رقم  بند 

ماولي: حل الشركة

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738623.

701I

NOUSSAH CONSULTING

لوكس  ور يو
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

NOUSSAH CONSULTING

 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ل2كس ف2ر و2 شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة)في ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 16 مكرر 

الشفشا ني 1 عين السبع - 20250 

الدار الب2ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.175773

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

2018 جقرر حل  27 دجنبر  املؤرخ في 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

ل2كس ف2ر و2  مبلغ رأسمالها 10.000 

 16 اإلجتماعي  درهم  عن2ان مقرها 

 - السبع  عين   1 الشفشا ني  مكرر 

الدار الب2ضاء املغرب نت2جة   20250

جحق2ق  من  اإلستطاعة  عدم   : ل 

هدف الشركة.

  حدد مقر التصف2ة ب 16 مكرر 

 20250  - عين السبع   1 الشفشا ني 

الدار الب2ضاء املغرب. 

  عين:

الكرا ي  عبد ا حك2م   الس2د)ة) 

 1 مكرر الشفشا ني   16   عن2انه)ا) 

الب2ضاء  الدار   20250 السبع  عين 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

 16  : بالتصف2ة  املتعلقة  ال2ثائق 

مكرر الشفشا ني 1 عين السبع الدار 

الب2ضاء

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

فبراور 2020 جحت رقم 730051.

702I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

 TISSOUNIF DE TRAVAUX
DIVERS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 00ا52، الريش 

املغرب

 TISSOUNIF DE TRAVAUX

DIVERS شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي قصر 

جزارين اوت وحيى ام2كر املش2ل       - 

00ا52 الريش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

05ا2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   26

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TISSOUNIF DE TRAVAUX

.DIVERS

نقل   :  : بإوجاز  الشركة  غرض 

االشغال  الغير    البضائع  حساب 

املختلفة.

قصر   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

جزارين اوت وحيى ام2كر املش2ل       - 

00ا52 الريش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د دامز ب2ملان     

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الس2د دامز ب2ملان     

قصر جزارين اوت وحيى ام2كر املش2ل       

00ا52 الريش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الس2د دامز ب2ملان     

قصر جزارين اوت وحيى ام2كر املش2ل       

00ا52 الريش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   25 بتاريخ  االبتدائ2ة بم2دلت  

2020 جحت رقم 92.

703I

ste fidarail

بارا الزاري
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
حل شركة

ste fidarail

 rue ibn rochd imm baraka appt

nr 2 ، 60000، oujda maroc

بارا الزاري شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د)في 

ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 66 طريق 

ف2 ججزئة السالم  - 60000  جدة 

املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.30061
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ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر حل   2020 و2ن22   19 املؤرخ في 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
مبلغ  الزاري   بارا  ال2ح2د  الشريك 
درهم  عن2ان   10.000 رأسمالها 
ف2  طريق   66 اإلجتماعي  مقرها 
ججزئة السالم  - 60000  جدة املغرب 

نت2جة ل : صع2بة الس2ق.
  حدد مقر التصف2ة ب 66 طريق 
60000  جدة   - ججزئة السالم   ف2 

املغرب. 
  عين:

الس2د)ة) أحمد  كريم   عن2انه)ا) 
66 طريق ف2 ججزئة السالم  60000 

 جدة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
دجنبر   12 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2019 جحت رقم ا357.
Iا70

karama conseil

STE SOFCOMINOX SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع ا تيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع ا تيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
STE SOFCOMINOX SARL شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 27 ججزئة 
اريسط2 شارع محمد الفا�سي فاس - 

30000 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
8181ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2020 و2ل22ز   03 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»  «000.000.ا 

«1.000.000 درهم» إلى «5.000.000 
جقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أ  ع2ن2ة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1568/2020.

705I

LEADER FIN

AUTO DESIGN DE  LUX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

LEADER FIN
زنقة ش2فالي ب2ارد اإلقامة فالر س» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
ب2ضاء، 20500، الدار ب2ضاء املغرب
AUTO DESIGN DE  LUX شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي مجمع 

بت2ين سامل2ة رقم 11 - 20500 الدار 
الب2ضاء املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
95ا3اا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ل22ز   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
هللا  سالك  )ة)  الس2د  جف2يت 
من  اجتماع2ة  حصة   500 ج2ف2ق 
أصل 1.000 حصة لفائدة  الس2د )ة) 
بجرا ي عبد الكريم بتاريخ 19 و2ن22 

.2020
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 
و2ل22ز 2020 جحت رقم 00738078.

706I

COMPTACT CONSULTANTS

BABLKANZ
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

COMPTACT CONSULTANTS
 N° 5 PLACE AL JOULANE
 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

BABLKANZ شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي العمارة 
رقم 72 الشقة رقم 1 رياض 

االندلس حي الرياض  - 10100 
الرباط املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
303اا1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BABLKANZ
غرض الشركة بإوجاز : استيراد   
جصدور جم2ع االجهزة االلكتر منزل2ة، 
م2اد النس2ج،  الغذائ2ة،  الكهربائ2ة، 

األثاث .
العمارة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
رقم 72 الشقة رقم 1 رياض االندلس 
حي الرياض  - 10100 الرباط املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50   : شين2ن   سف2ان  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د ج2ناجان إوف ب2ل هاك2ل  :  
50 حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د سف2ان شين2ن  عن2انه)ا) 
3العمارة رقم  رياض االندلس ماالغا 
72 الشقة رقم 1 حي الرياض  10100 

الرباط املغرب .
الس2د ج2ناجان إوف ب2ل هاك2ل  
عن2انه)ا) حي الرمال 11000  11000 
الرياض  اململكة العرب2ة السع2دوة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د سف2ان شين2ن  عن2انه)ا) 
3العمارة رقم  رياض االندلس ماالغا 
72 الشقة رقم 1 حي الرياض  10100 

الرباط املغرب 
الس2د ج2ناجان إوف ب2ل هاك2ل  
عن2انه)ا) حي الرمال 11000  11000 

الرياض  اململكة العرب2ة السع2دوة 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 جحت رقم 105295.

707I

FIDUCIAIRE IMZOUREN

 STÉ MENUISERIE MULTI
SERVICE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

FIDUCIAIRE IMZOUREN
 27RUE 33 IMZOUREN
 AL HOCEIMA ، 32250،

IMZOUREN MAROC
 Sté menuiserie multi service

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 35 شارع 
15 امز رن ا حس2مة  - 32250 

ا حس2مة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3003

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   06
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 Sté  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.menuiserie multi service
مقا لة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

نجارة    ججارة ا خشب.
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35 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
 32250  - ا حس2مة   امز رن   15

ا حس2مة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  ب2د ح  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د ب2د ح محمد عن2انه)ا) 11 
 32250 شارع س2دي حرازم امز رن 

ا حس2مة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د ب2د ح محمد عن2انه)ا) 11 
 32250 شارع س2دي حرازم امز رن 

ا حس2مة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 20 بتاريخ  با حس2مة   االبتدائ2ة 

أبريل 2020 جحت رقم -.
708I

LEADER FIN

AUTO DESIGN DE LUX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل الشكل القان2ني للشركة

LEADER FIN
زنقة ش2فالي ب2ارد اإلقامة فالر س» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
ب2ضاء، 20500، الدار ب2ضاء املغرب
AUTO DESIGN DE LUX شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
  عن2ان مقرها االجتماعي مجمع 
بت2ين سامل2ة رقم 11 - 20000 

الدارالب2ضاء .
جح2يل الشكل القان2ني للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
95ا3اا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
2020 جم جح2يل  19 و2ن22  املؤرخ في 
الشكل القان2ني للشركة من «شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة» إلى «شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 
و2ل22ز 2020 جحت رقم 00738078.
709I

LB COMPTA

ZGLOBE GROUP
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

LB COMPTA
 RESIDENCE BASMA 1 IMM
 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC
ZGLOBE GROUP شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 
باب2م س2تي جا ر الطابق 5 رقم 23 
حي املحطة بلف2دور - 20310  الدار 

الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
327997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2015 أبريل   25
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZGLOBE GROUP
االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

 التصدور املتاجرة بصفة عامة.
زنقة   21  : عن2ان املقر االجتماعي 
 23 رقم   5 باب2م س2تي جا ر الطابق 
الدار    20310  - حي املحطة بلف2دور 

الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

أن2ار  محمد  زكز تي  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
أن2ار  محمد  زكز تي  الس2د 
س2نس  سانت  زنقة   56 عن2انه)ا) 
رقم  شقة   5 الطابق  السالم  إقامة 
الدار الب2ضاء    20310 بلف2دور   13

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:
أن2ار  محمد  زكز تي  الس2د 
س2نس  سانت  زنقة   56 عن2انه)ا) 
رقم  شقة   5 الطابق  السالم  إقامة 
الدار الب2ضاء    20310 بلف2دور   13

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 29 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ماي 2015 جحت رقم 327997.

710I

karama conseil

STE SOFCOMINOX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع ا تيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع ا تيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
STE SOFCOMINOX  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 27 ججزئة 
اريسط2 شارع محمد الفا�سي فاس - 

30000 فاس املغرب.
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
8181ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
2020 جم تع2ين  03 و2ل22ز  املؤرخ في 
الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

االدري�سي العربي كمسير آخر
جبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1586/2020.

711I

ANEXIS CONSEIL

ELINPOWER
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة صبري ب2جمعة الطابق 
اال ل الشقة 6 الدار الب2ضاء، 
Casablanca ،20110 املغرب

ELINPOWER شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي منطقة  
القدس  حي القدس عمارة 7 رقم 
الشقة 1 - 20610 الدار الب2ضاء 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
289577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2013 شتنبر   25
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELINPOWER
-جم2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االعمال الكهربائ2ة
-جصن2ع املعدات الكهربائ2ة

األعمال  جم2ع  -دراسة  جنف2ذ 
الكهربائ2ة

-استيراد  جصدور.
منطقة    : االجتماعي  املقر  عن2ان 
رقم   7 عمارة  القدس  حي  القدس  
الب2ضاء  الدار   20610  -  1 الشقة 

املغرب.
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أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الس2د عبد هللا االنتصار 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عبد هللا االنتصار عن2انه)ا) 
عمارة   02 حي القدس باب الب2ضاء 
الب2ضاء  الدار   20610   7 رقم   28

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د عبد هللا االنتصار عن2انه)ا) 
عمارة   02 حي القدس باب الب2ضاء 
الب2ضاء  الدار   20610   7 رقم   28

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ا0  بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 
أكت2بر 2013 جحت رقم 7ا6ا0053.
712I

TANGIERIENCE

TANGIERIENCE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

ج2س2ع نشاط الشركة 

TANGIERIENCE
 RUE AMR IBN AL ASS 29
 3ETAGE N 26, TANGER ،
90000، TANGER MAROC

TANGIERIENCE SARL شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 rue 29 عن2ان مقرها االجتماعي 
 Amr Ibn Ass 3ème étage N°
 26 Tanger - 90000 TANGER

.MAROC
ج2س2ع نشاط الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.90681

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   12 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
 SERVICES DE

.RESTAURATION

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 2989.
713I

SOCIETE ACCOUNTING ASSOCIATES

DAAI  NEGOCE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 SOCIETE ACCOUNTING
ASSOCIATES

 RESIDENCE AMITAF B
 APPARTEMENT N 20 ETAGE

 N° 5 RUE LOUBNANE GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
DAAI  NEGOCE  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�سي للملك2ة «العز زية 57ا» 

العز زية مراكش - 000ا مراكش  
املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
667ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
  DAAI  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

. NEGOCE
غرض الشركة بإوجاز : املتاجرة في 

معدات  م2اد البناء
أشغال متن2عة أ  أشغال البناء.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
57ا»  «العز زية  للملك2ة  األر�سي 
مراكش   000ا   - مراكش  العز زية 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

الداعي  اللط2ف  عبد  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الداعي  اللط2ف  عبد  الس2د 
رقم   02 النخ2ل  ججزئة  عن2انه)ا) 
1080 جاركة مراكش 0000ا مراكش  

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:
الداعي  اللط2ف  عبد  الس2د 
رقم   02 النخ2ل  ججزئة  عن2انه)ا) 
1080 جاركة مراكش 0000ا مراكش  

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 5ا1139.

Iا71

COMPTACT CONSULTANTS

 Z ET COM TECHNOLOGIES
MAROC

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جف2يت حصص

COMPTACT CONSULTANTS
 N° 5 PLACE AL JOULANE
 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
 Z ET COM TECHNOLOGIES
MAROC شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ا1 ججزئة 
مبر كة ح ص عين عت2ق  - 12000 

جمارة املغرب .
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.78589

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 OSRYN 179.712  جف2يت شركة

حصة اجتماع2ة من أصل 179.712 

حصة لفائدة    شركة  BAREA بتاريخ 

08 و2ن22 2020.

جف2يت الس2د )ة) أسامة  الشريغي 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة   1.000

 BAREA  1.000 حصة لفائدة   شركة

بتاريخ 08 و2ن22 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 جحت رقم 105298.

715I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE MEKNES EVENT

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

تع2ين مسير جدود للشركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

  SOCIETE MEKNES EVENT

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

املتد عمارة 10 شقة 11  يسالن 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.39761

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2019 جم تع2ين  19 دجنبر  املؤرخ في 

الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

امج2ط سع2د كمسير  ح2د

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

دجنبر   26 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2019 جحت رقم 5320.

716I
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م2ثق االستاد عبد اللط2ف قاسمي

AT(2
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

م2ثق االستاد عبد اللط2ف قاسمي
605 شارع محمد v بلفدور الطابق 
ا الدار الب2ضاء ، 20300، الدار 

الب2ضاء املغرب
AT20 شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ا6 ممر 
الل2ز عين السبع - 26061 الدار 

الب2ضاء، املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

31اا6ا
في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   08
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

.AT20 : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها
تهدف   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الشركة س2اء باملغرب أ  با خارج  إلى:
-اإلنعاش العقاري بشكل عام ،   

جم2ع عمل2ات اإلنعاش العقاري 
املباني  جم2ع  على  -ا حص2ل 
أ   اإلدارية  أ   املهن2ة  أ   السكن2ة 
،  حسابها  التجارية أ  بنائها أ  عزلها 
أي شخص  بالن2ابة عن  أ   ا خاص 

طب2عي أ  اعتباري آخر.
-شراء أ  ب2ع أ  استبدال أي أرض 

عارية أ  بناء
بغرض  األرا�سي  بناء  أ   -جقس2م 

ب2عها في  ضعها أ  بعد بنائها
املعامالت  جم2ع  عام،  - بشكل 
أ   الصناع2ة  أ   التجارية  أ   املال2ة 
املنق2لة أ  غير املنق2لة التي قد جك2ن 
مباشرة  غير  أ   مباشرة  صلة  اات 
بهذا النشاط أ  التي قد تعزز جنم2ة 
املشاركات  جم2ع  الشركة،  كذلك 
املباشرة أ  الغير املباشرة في مختلف 
املقا الت اات نفس الغرض أ  غرض 

مشابه.

ممر  ا6   : عن2ان املقر االجتماعي 

الدار   26061  - السبع  عين  الل2ز 

الب2ضاء، املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الغن2مي   الفالح  ب2شع2ب  الس2د 

درهم   50.000 حصة بق2مة   500   :

للحصة .

500 حصة    : الس2د عمر أطلس 

بق2مة 50.000 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الغن2مي    الفالح  ب2شع2ب  الس2د 

ممر الل2ز عين السبع  ا6  عن2انه)ا) 

26061 الدار الب2ضاء املغرب.

عن2انه)ا)  أطلس  عمر  الس2د 
طريق   6 رقم   6 ججزئة النس2م زنقة 

ازم2ر 100ا2 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الغن2مي    الفالح  ب2شع2ب  الس2د 

ممر الل2ز عين السبع  ا6  عن2انه)ا) 

26061 الدار الب2ضاء املغرب

عن2انه)ا)  أطلس  عمر  الس2د 
طريق   6 رقم   6 ججزئة النس2م زنقة 

ازم2ر 100ا2 الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738391.

717I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

مور كازابالنكا
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

م2ر كازابالنكا «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: ا3, زنقة 

ازيالل - الدار الب2ضاء - 20000 

الدار الب2ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.159701
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
2020 جم اجخاا  01 و2ل22ز  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
أ   بضمانات  القر ض  جم2ع  إبرام 
بغير ضمان أ  رهن عقاري أ  غير الك 

على السلع
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
ضمان  أمن  خصائص  أي  جقدوم 

أخرى جتعلق بامللك2ة أ  املمتلكات
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738509.
718I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

SECRET SHOP SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 20
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC

SECRET SHOP SARL شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 BD 75 عن2ان مقرها اإلجتماعي 
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETAGE APPT
 B108 CASABLANCA - 20220

الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62307ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SECRET SHOP SARL

ب2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املالبس في املغرب  في ا خارج.

 BD  75  : عن2ان املقر االجتماعي 

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETAGE APPT

 B108 CASABLANCA - 20220

الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

00ا    : لط2ف  ابتسام  الس2دة 

حصة بق2مة 0.000ا درهم للحصة .

 100   : لط2ف  نج2ى  الس2دة 

حصة بق2مة 10.000 درهم للحصة .

 200   : زنتر  امللك  عبد  الس2د 

حصة بق2مة 20.000 درهم للحصة .

 300   : بج2الل  نع2مة  الس2دة 

حصة بق2مة 30.000 درهم للحصة .

00ا   : لط2ف  ابتسام  الس2دة   

بق2مة 0.000ا درهم.

 100  : لط2ف  نج2ى  الس2دة 

بق2مة 10.000 درهم.

 200  : زنطار  امللك  عبد  الس2د 

بق2مة 20.000 درهم.

 300  : ب2ج2الل  نع2مة  الس2دة 

بق2مة 30.000 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة ابتسام لط2ف عن2انه)ا) 
حي الشريفة زنقة 1 رياض 7 رقم 1ا7 

الب2ضاء  الدار  70ا20  الشق  عين 

املغرب.

عن2انه)ا)  لط2ف  نج2ى  الس2دة 
حي الشريفة زنقة 1 رياض 7 رقم 1ا7 

الب2ضاء  الدار  70ا20  الشق  عين 

املغرب.

الس2دة نع2مة ب2ج2الل عن2انه)ا) 
حي الشريفة زنقة 1 رياض 7 رقم 1ا7 

الب2ضاء  الدار  70ا20  الشق  عين 

املغرب.
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الس2د عبد امللك زنطار عن2انه)ا) 

اقامة اطلنتيس عمارة  3 شقة رقم 

15 املنص2رية ب2زن2قة 13100 الدار 

الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة ابتسام لط2ف عن2انه)ا) 
حي الشريفة زنقة 1 رياض 7 رقم 1ا7 

الب2ضاء  الدار  70ا20  الشق  عين 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 22ا736.

719I

رمزي لالستشارات

IMMOLAX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع ا2 ن2نبر عمارة حمدي  لد 

الرش2د الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

الع22ن ، 70000، الع22ن املغرب

IMMOLAX شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع ام 

السعد عمارة 8ا الطابق الثالث رقم 

10 الع22ن - 70000 الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

32067

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   03

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMMOLAX

جم2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

أعمال البناء.

بحث  استغالل املناجم.

أعمال التنم2ة الزراع2ة.

ال2طني  الد لي  البري  النقل 

السريع  املنتجات  البرود   تم2ع 

 النقل املبرد.

االستيراد  التصدور  الب2ع 

الد ل2ة   االستغالل  التجارة 

املنتجات  أن2اع  جم2ع   تس2يق 

 السلع  التمث2ل  االمت2از  تم2ع 

العالمات التجارية املغرب2ة  األجنب2ة.

االحتالل املؤقت  استئجار م2اقع 

مختلفة  ب2ع  جأجير جم2ع املركبات 

 اآلالت من م2اد البناء..

: شارع ام  عن2ان املقر االجتماعي 

السعد عمارة 8ا الطابق الثالث رقم 

10 الع22ن - 70000 الع22ن املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 2020 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 IMMOLAX :  1.000 الشركة 

درهم   100.000.000 بق2مة  حصة 

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د رض2ان ب2عزا ي عن2انه)ا) 

 50 عمارة  املنزه  ججزئة  القدس  حي 

 20000 الب2ضاء  البرن�سي   5 رقم 

الب2ضاء املغرب.

الس2د سع2د كريني عن2انه)ا) حي 

ع2اطف زنقة ادريس  حريزي رقم 11 

احفير 20000 الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د رض2ان ب2عزا ي عن2انه)ا) 

 50 عمارة  املنزه  ججزئة  القدس  حي 

 20000 الب2ضاء  البرن�سي   5 رقم 

الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 07 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1226/2020.

720I

EL FACHTALI CONSEIL

IRIS EXPERIENCE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع م2الي عبد هللا  مراكش ، 

0000ا، مراكش املغرب
IRIS EXPERIENCE  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 186 

 lotissement lalla haya targa   -
0000ا مراكش املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.73295
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 وناور 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
 lotissement lalla haya  186»
targa   - 40000 مراكش املغرب» إلى 
 Louise-37 Rue la liberté 3eme»
مراكش    étage Guéliz  - 40000

املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113931.

721I

LES 7 PAINS

LES 7 PAINS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

LES 7 PAINS
 LOT ATA’AMOUL 67 – N°2
 EL JADIDA ،26) –/7) ، 000ا

MAROC
LES 7 PAINS شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 LOT عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 - (7/ATA’AMOUL 67 – N°2 – (6
.EL JADIDA MAROC 2000ا

رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
7اا10.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2020 مارس   09 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»  «00.000ا.5 
 5.500.000» إلى  درهم»   100.000»
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع دو2ن الشركة املحددة املقدار   

املستحقة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة با تدودة  بتاريخ 18 مارس 

2020 جحت رقم 352.

722I

EL FACHTALI CONSEIL

IRIS EXPERIENCE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع م2الي عبد هللا  مراكش ، 

0000ا، مراكش املغرب
IRIS EXPERIENCE  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 186 

 lotissement lalla haya targa  -
0000ا مراكش املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 06 

و2ل22ز 2020.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رش2د  م2الي  )ة)  الس2د  جف2يت 
اجتماع2ة  حصة   1.000 األ دغيري 
لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 
 27 ب2ع2دة بتاريخ  سارة   )ة)  الس2د 

وناور 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   06 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113931.

723I
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STE FIACCOF 

GARAGE MARMOUCHA

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

قفل التصف2ة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

GARAGE MARMOUCHA شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : د ار  الد 

ب2عب2د الك2از سايس   الد ب2 عب2د - 

31000 فاس املغرب.

قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 

7285ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جقرر حل   2020 و2ن22   16 املؤرخ في 

شركة   GARAGE MARMOUCHA

مبلغ  املحد دة  املسؤ ل2ة  اات 

درهم  عن2ان   100.000 رأسمالها 

ب2عب2د  د ار  الد  اإلجتماعي  مقرها 

الك2از سايس   الد ب2 عب2د - 31000 

فاس املغرب نت2جة لتراكم ا خسائر  

جراكم  عدم نخق2ق اهداف الشركة  

الدو2ن.

  عين:

ث2م بنشقر ن    لبنى   الس2د)ة) 

املكزاري  ججزئة   12 رق2  عن2انه)ا) 

18 شارع م2الي رش2د  30000 فاس 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 

2020  في د ار  الد  و2ن22   16 بتاريخ 

ب2عب2د الك2از سايس   الد ب2 عب2د - 

31000 فاس املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1561/020.

Iا72

karama conseil

STE SOFCOMINOX SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع ا تيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع ا تيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
STE SOFCOMINOX SARL شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 27 ججزئة 
اريسط2 شارع محمد الفا�سي فاس - 

30000 فاس املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
8181ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ل22ز   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جف2يت الس2د )ة) عاءشة العمري 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   5.000
)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   10.000
و2ل22ز   03 بتاريخ  االدري�سي  العربي 

.2020
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1568/2020.
725I

LA MAROCAINE C.J

TAGHYA TRAVAUX
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع عبد الكريم ا خطابي 118 

عمارة ب2عش2ق مكتب 1 ، 23000، 
بني مالل املغرب

TAGHYA TRAVAUX شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي جيزي نسلي 
املركز اغبالة  - 23350 قصبة جادلة 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

1791

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   07

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAGHYA TRAVAUX

اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة .

جيزي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

23350 قصبة   - نسلي املركز اغبالة  

جادلة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عمار   احماد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  عمار   احماد  الس2د 

 23350 اغبالة   املركز  نسلي  جيزي 

قصبة جادلة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  عمار   احماد  الس2د 

 23350 اغبالة   املركز  نسلي  جيزي 

قصبة جادلة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 11 بتاريخ  االبتدائ2ة بقصبة جادلة  

فبراور 2020 جحت رقم 18.

726I

م2ثق االستاد عبد اللط2ف قاسمي

GOL INVEST
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

م2ثق االستاد عبد اللط2ف قاسمي

605 شارع محمد v بلفدور الطابق 

ا الدار الب2ضاء ، 20300، الدار 

الب2ضاء املغرب

GOL INVEST شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي  اقامة 

االمان ,م س 31,عمارة 253,شقة 

1 عين السبع   - 26061 الدار 

الب2ضاء، املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

5ا3533.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جمت   2020 و2ن22   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

امقايس   هند   )ة)  جف2يت الس2د 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة   1.000

)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.000

و2ن22   08 بتاريخ  الناجي   و2سف  

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 01 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737791.

730I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE MEKNES EVENT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
رفع رأسمال الشركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

  SOCIETE MEKNES EVENT

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
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 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
املتد عمارة 10 الشقة 11  يسالن 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.39761
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم   2019 دجنبر   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«00.000ا درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
دو2ن  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار   املستحقة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
دجنبر   26 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2019 جحت رقم 5320.

731I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE MEKNES EVENT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
  SOCIETE MEKNES EVENT

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
املتد عمارة 10 شقة 11  يسالن 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.39761
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2019 دجنبر   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العالمي  )ة)  فاء   جف2يت الس2د 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   1.000
)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.000
دجنبر   19 بتاريخ  أمج2ط  سع2د 

.2019

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
دجنبر   26 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2019 جحت رقم 5320.

732I

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA ELMAGHRAOUI ,

NOTAIRE

YAKI EVENTS SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA
ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

23 زنقة كارن2 ، الطابق السادس 
مكتب رقم 8 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
YAKI EVENTS SARL  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي طنجة رفم 
91 اقامة منص2ر مابين الطابقين 
، شارع س2دي محمد بنعبد هللا  - 

90000 طنجة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105851
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   30
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 YAKI  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

. EVENTS SARL
جنظ2م   : بإوجاز  الشركة  غرض 
العلم2ة     ، الثقاف2ة  املظاهرات 

الرياض2ة .
طنجة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
مابين  منص2ر  اقامة   91 رفم 
الطابقين ، شارع س2دي محمد بنعبد 

هللا  - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

10 حصة    : الس2د وزيد االزرق  
بق2مة 1.000 درهم للحصة .

الس2دة ك2ثر اب2كنان :  25 حصة 
بق2مة 2.500 درهم للحصة .

الس2د لطفي االزرق  :  55 حصة 
بق2مة 5.500 درهم للحصة .

الس2دة واق2ت االزرق  :  10 حصة 
بق2مة 1.000 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  االزرق   وزيد  الس2د 
  20 رقم  ف2ال  السالم  ججزئة  ب2بانة 

90000 طنجة املغرب.
عن2انه)ا)  اب2كنان  ك2ثر  الس2د 
  20 رقم  ف2ال  السالم  ججزئة  ب2بانة 

90000 طنجة املغرب.
عن2انه)ا)  االزرق   لطفي  الس2د 
  20 رقم  ف2ال  السالم  ججزئة  ب2بانة 

90000 طنجة املغرب.
الس2دة واق2ت االزرق  عن2انه)ا) 
  20 رقم  ف2ال  السالم  ججزئة  ب2بانة 

90000 طنجة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  اب2كنان  ك2ثر  الس2دة 
  20 رقم  ف2ال  السالم  ججزئة  ب2بانة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232177.
733I

SOCAF SARL

O-BER CAR
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

SOCAF SARL
 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39

 HASSANI BERKANE ، 60300،
BERKANE MAROC

O-BER CAR شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 65 شارع 
املتد حي الصفاء بركان - 60300 

بركان املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

7183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 مارس   11

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 O-BER : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.CAR

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق.

65 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 

 60300  - بركان  الصفاء  حي  املتد 

بركان املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عبادي زكرياء :  550 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

50ا    : محمد  العمراني  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  زكرياء  عبادي  الس2د 

عبادي زكرياء 60300 بركان املغرب.

الس2د العمراني محمد عن2انه)ا) 

  75019 باريس  اردونيز  شارع   27

75000 باريس فرنسا.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  زكرياء  عبادي  الس2د 

عبادي زكرياء 60300 بركان املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   15 بتاريخ  ببركان   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 204/2020.

Iا73
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مكتب ا حسابات العباد

ARIJ POWER
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

مكتب ا حسابات العباد
23 بل2ك 3 بئرانزران بنصفار، 

31000، صفر  املغرب
ARIJ POWER شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 23 
بل2ك 3 ججزئة بئر انزران بنصفار 

صفر  - 31000 صفر  املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
2887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ARIJ  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POWER
 TRAVAUX : غرض الشركة بإوجاز
. DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 23 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
بنصفار  انزران  بئر  ججزئة   3 بل2ك 

صفر  - 31000 صفر  املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حم2د  العباد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  حم2د  العباد  الس2د 
زنقة البكاري رقم ا35 ستي مسع2دة 

صفر  31000 صفر  املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  حم2د  العباد  الس2د 
زنقة البكاري رقم ا35 ستي مسع2دة 

صفر  31000 صفر  املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   22 بتاريخ  االبتدائ2ة بصفر   

2020 جحت رقم -.
735I

درعة ارشادات ش.م.م

 SOCIETE OUAMER
TRAVAUX

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

درعة ارشادات ش.م.م
15 شارع بئر أنزران صند ق بريد 
10 جص2معت 15 شارع بئر أنزران 

صند ق بريد 10 جص2معت، 
5000ا،  رزازات املغرب

 SOCIETE OUAMER TRAVAUX
«شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د»
 عن2ان مقرها االجتماعي: د ار 

فضراك2م - 5000ا  رزازات املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.5809
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جقرر   2020 و2ل22ز   06 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

مقتض2ات القان2ن: ---
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
االبتدائ2ة ب2رزازات  بتاريخ 08 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 229.
736I

RB SOUTH design and print

 RB SOUTH DESIGN AND
PRINT

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

RB SOUTH design and print
شارع حضرم2ت رقم 30 حي 

القصبة الع22ن ، 70000، الع22ن 
املغرب

 RB SOUTH design and print

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
حضرم2ت رقم 30 حي القصبة 
الع22ن - 70000 الع22ن املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

5ا317
في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 RB  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUTH design and print
الطباعة   : غرض الشركة بإوجاز 

العامة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
القصبة  حي   30 رقم  حضرم2ت 

الع22ن - 70000 الع22ن املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د أمين ب2ش2اطة عن2انه)ا) 
القسم   حي  بلعب2د  سالك  شارع 

70000 الع22ن املغرب.
ب2ش2اطة  ب2شرى  الس2دة 
حي  بلعب2د  سالك  شارع  عن2انه)ا) 

القسم 70000 الع22ن املغرب.
عن2انه)ا)  ب2ش2اطة  رضا  الس2د 
القسم  حي  بلعب2د  سالك  شارع 

70000 الع22ن املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د أمين ب2ش2اطة عن2انه)ا) 
القسم   حي  بلعب2د  سالك  شارع 

70000 الع22ن املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   16 بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 977/2020.
737I

STE FIACCOF 

CAFE AVICENNE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
تغ2ير نشاط الشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
CAFE AVICENNE شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها االجتماعي رقم 215 

ججزئة اشرف  شارع ال2فاء حي 
ال2فاء طريق صفر  - 30000 فاس 

املغرب.
تغ2ير نشاط الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.38987

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم تغ2ير   2020 و2ن22   15 املؤرخ في 
محل  «مؤجر  من  الشركة  نشاط 

ججاري)مقهى)» إلى «مقهى».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1553/2020.

738I

LIMARA SERVICES

STAR SAHARA TRANS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
ج2س2ع نشاط الشركة 

LIMARA SERVICES
 ،AV IDRISS 1 N 114 ، 70000

الع22ن املغرب
STAR SAHARA TRANS شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي حي 
التعا ن زنقة ن2ااوب2ا رقم 25 - 

70000 الع22ن املغرب.
ج2س2ع نشاط الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.28399
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ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2020 و2ل22ز   07 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
النقل املدر�سي  حساب الغير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 08 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1260/2020.
739I

LUXURY NOUJOUME SARL AU

 LUXURY NOUJOUME
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

LUXURY NOUJOUME SARL AU
حي الفرح بني مكادة القدومة رقم 2 

مكرر ، 90000، طنجة املغرب
 LUXURY NOUJOUME SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي الفرح 
بني مكادة القدومة رقم 2 مكرر - 

90000 طنجة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   27
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
.LUXURY NOUJOUME SARL AU

غرض الشركة بإوجاز : النس2ج.
عن2ان املقر االجتماعي : حي الفرح 
 - مكرر   2 رقم  القدومة  مكادة  بني 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

البن2ري  الرح2م  عبد  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
البن2ري  الرح2م  عبد  الس2د 
عن2انه)ا) حي السالم ا زنقة 28 رقم 

23  90000 طنجة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
البن2ري  الرح2م  عبد  الس2د 
عن2انه)ا) حي السالم ا زنقة 28 رقم 

23  90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم ا281.

0Iا7

Advance Center

EXON
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
EXON شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
االبطال الشقة رقم ا اكدال - 

10020 الرباط املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
337اا1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
.EXON : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها
ججارة     : بإوجاز  الشركة  غرض 

ال2ساطة
 كالة للت2اصل
محقق خاص.

 15  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
شارع االبطال الشقة رقم ا اكدال - 

10020 الرباط املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ملغ2طي  عالء  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 1000  : ملغ2طي  عالء  الس2د   

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  ملغ2طي  عالء  الس2د 
ا0  رقم  الر داني  سل2مان  بن  زنقة 
اكدال الرباط 10020 الرباط املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  ملغ2طي  عالء  الس2د 
ا0  رقم  الر داني  سل2مان  بن  زنقة 
اكدال الرباط 10020 الرباط املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 جحت رقم 105327.

1Iا7

LEADER FIN

AUTO DESIGN DE LUX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

LEADER FIN
زنقة ش2فالي ب2ارد اإلقامة فالر س» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
ب2ضاء، 20500، الدار ب2ضاء املغرب
AUTO DESIGN DE LUX  شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي مجمع 

بت2ين سامل2ة رقم 11 - 20500 الدار 
الب2ضاء املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

95ا3اا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 و2ن22   19 املؤرخ في 

الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

بجرا ي  عبد الكريم  كمسير  ح2د

جبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 00738078.

2Iا7

املركز ا ته2ي لالستثمار  تهة الع22ن الساق2ة 

ا حمراء

HHDAF

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

املركز ا ته2ي لالستثمار  تهة 

الع22ن الساق2ة ا حمراء

صند ق البرود 2266 ، 70000، 

الع22ن املغرب

HHDAF  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي م2الي 

رش2د الشطر اال ل بل2ك 6 رقم 8 

مكرر  - 70000 الع22ن املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.29261

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 و2ن22   25 املؤرخ في 

ملدى  مسير جدود للشركة الس2د)ة) 

تغلة كمسير  ح2د

جبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   26 بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 1082/20.

3Iا7
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COMPTIS SARL

 AGENCE IMMOBILIERE
MALIFLEUR

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

COMPTIS SARL

20  شارع املسيرة ا خضراء الطابق 

الثالث رقم 5 ، 90000، طنجة 

املغرب

 AGENCE IMMOBILIERE

MALIFLEUR شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة أب2 

بكر الصدوق إقامة أسماء   حسناء 

ما بين الطابقين رقم ا1 - 90000 

طنجــة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

97963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2019 ماي   09

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AGENCE IMMOBILIERE  :

.MALIFLEUR

:  كالة  بإوجاز  الشركة  غرض 

عقارية بصفة عامة 

)كراء،  العقارية  العمل2ات  جم2ع 

شراء، ب2ع ...)

بهدف  املتعلقة  العمل2ات  جم2ع 

الشركة..
عن2ان املقر االجتماعي : 7 زنقة أب2 

بكر الصدوق إقامة أسماء   حسناء 

 90000  - ا1  الطابقين رقم  بين  ما 

طنجــة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

00ا    : خالد  العمراني  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 300   : كريم  العمراني  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 300   : الدون  ن2ر  نزيه  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  خالد  العمراني  الس2د 
90000 طنجة   108 شارع فاس رقم 

املغرب.
عن2انه)ا)  كريم  العمراني  الس2د 
90000 طنجة   138 شارع فاس رقم 

املغرب.
الس2د نزيه ن2ر الدون  عن2انه)ا) 
طنجة   90000 ف2نيز يال   زنقة   68

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  خالد  العمراني  الس2د 
90000 طنجة   108 شارع فاس رقم 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ماي  ا2  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2019 جحت رقم 3ا2239.

Iاا7

cui net negoce

CUI NET NEGOCE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
ج2س2ع نشاط الشركة 

 cui net negoce
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها االجتماعي حي 

ا حسني زنقة حص2د رقم 5  جدة - 
60000  جدة مغرب.
ج2س2ع نشاط الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.33389

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 أبريل   13 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

ألجهزة  ا تملة  ججارة  خدمات 
الكمب22جر  املعداجه  البرنامات

ب2ع أثاث املكاجب با تملة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية ب2جدة بتاريخ 13 ماي 2020 

جحت رقم 055

5Iا7

STE AYAD CONSULTING SARL

STE AYAD CONSULTING
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
STE AYAD CONSULTING شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي  7 زنقة 
م2الي أحمد الكراري الطابق الثاني 
الشقة رقم 9 - 60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
33765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 مارس  ا0 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AYAD CONSULTING
غرض الشركة بإوجاز : استشارات 

في التس2ير
استشارات قان2ن2ة  اجتماع2ة .

زنقة   7   : عن2ان املقر االجتماعي 
م2الي أحمد الكراري الطابق الثاني 
الشقة رقم 9 - 60000  جدة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة رابحي سام2ة :  800 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

حصة   200   : نب2ل  الس2د ع2اد 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  سام2ة  رابحي  الس2دة 
عامري  ججزئة  ادريس  طريق س2دي 
زنقة أ3 رقم 2 60000  جدة املغرب.

زنقة  الس2د ع2اد نب2ل عن2انه)ا) 

الطابق  الزره2ني  عمارة  جيند ف 

60000  جدة    7 اال ل الشقة رقم 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  سام2ة  رابحي  الس2دة 
عامري  ججزئة  ادريس  طريق س2دي 
زنقة أ3 رقم 2 60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   10 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2019 جحت رقم 2ا17.

6Iا7

ف2ديسير بسمة شركة دات املسؤ ل2ة املحد دة دات 

الشريك ال2ح2د

EVERSUD
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

ف2ديسير بسمة شركة دات 

املسؤ ل2ة املحد دة دات الشريك 

ال2ح2د

ججزئة عثمان زنقة 12 رقم 39-37 

عين الشق الدار الب2ضاء ، 70ا20، 

الدار الب2ضاء املغرب

EVERSUD شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

ا حرية الطابق 3 شقة 6  - 20250 

الدار الب2ضاء املغرب.

جف2يت حصص
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رقم التق22د في الستل التجاري 
629ا35.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2019 دجنبر   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املنعم  عبد  )ة)   الس2د  جف2يت 
حصة اجتماع2ة من أصل   50 فائز 
100 حصة لفائدة  الس2د )ة) م2الي 
دجنبر   30 بتاريخ  الفار�سي  أحمد  

.2019
جف2يت الس2د )ة) م2الي إسماع2ل  
من  اجتماع2ة  حصة   50 صدوقي 
)ة)  الس2د  100 حصة لفائدة   أصل 
 30 بتاريخ  الفار�سي  أحمد   م2الي 

دجنبر 2019.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 18 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

فبراور 2020 جحت رقم 731211.

7Iا7

Ste Abdoune Conseil

STE EGMED
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

Ste Abdoune Conseil
رقم ا إقامة فاطمة شارع م2الي 

رش2د األطلس طريق صفر  فاس ، 
30000، فاس املغرب

STE EGMED  شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار ا الد 
عمار عين عيشة جيسة عين عيشة 

-  - 252ا3  جا نات  املغرب.
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.1333

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
2019 جم تع2ين  30 دجنبر  املؤرخ في 
الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

الكن2ح محمد  كمسير  ح2د
جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
فبراور   17 بتاريخ  االبتدائ2ة بتا نات  

2020 جحت رقم 61.

8Iا7

FLASH ECONOMIE

 CENTRE DE CONSEIL ET DE

COACHING
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 CENTRE DE CONSEIL ET DE

COACHING شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 7ا1 

إقامة افا الطابق الثاني مكتب رقم 

23 شارع املقا مة - 20000 الدار 

الب2ضاء  املغرب 

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

30203ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 فبراور   26

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE DE CONSEIL ET DE

.COACHING

-ج2طين   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الشركات  جأجير املكاجب املهن2ة

القان2ن2ة  -اإلستشارات 

 الضريب2ة  الت2ج2ه اإلداري  كذلك 

بالهدف  املتعلقة  األنشطة  كافة 

االجتماعي.

7ا1   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

إقامة افا الطابق الثاني مكتب رقم 

الدار   20000  - املقا مة  شارع   23

الب2ضاء  املغرب .

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السقاط  خالد  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  السقاط  خالد  الس2د 
ك2تي   حي   1 طابق  الب2ص  زنقة   6

20000 الدار الب2ضاء  املغرب .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  السقاط  خالد  الس2د 
ك2تي   حي   1 طابق  الب2ص  زنقة   6

20000 الدار الب2ضاء  املغرب 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

أبريل 2019 جحت رقم 30203ا.

9Iا7

AREX

AREX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

AREX
39 شارع 12 متر شقة رقم 6 إقامة 

صابرين حي ب2رك2ن ، 0ا200، الدار 
الب2ضاء املغرب

AREX شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 39 
شارع 12 متر شقة رقم 6 إقامة 

صابرين حي ب2رك2ن - 0ا200 الدار 
الب2ضاء  املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
801اا2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2011 غشت   15
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

.AREX : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

غرض الشركة بإوجاز : جكن2ل2ج2ا 

العامة;املساعدة  املعل2مات;الكهرباء 

في  الهندس2ة  التقن2ة  االستشارات 

مجال البحث  التط2ير اآللي ; التنف2ذ 

األ ج2ماج2ك2ة;االشغال   البرمجة 

املختلفة  البناء;شراء  ب2ع منتجات 

استشارات  خدمات  املعل2م2ات 

تس2يق  ,التصم2م  التنف2ذ; 

الكمب22جر  برامج  األجهزة    جم2ع 

جم2ع  في  البرمج2ات;ا خدمات    

بتكن2ل2ج2ا  املتعلقة  املتاالت 

املعل2مات;االستيراد  التصدور
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

إقامة   6 متر شقة رقم   12 شارع   39

الدار  0ا200   - صابرين حي ب2رك2ن 

الب2ضاء  املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50   : الضا ي  نع2مة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

50 حصة    : الس2دة  فاء عز زي 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة نع2مة الضا ي عن2انه)ا) 
زنقة ر ي�سي درج أ ط 3 ش 15 زا ية 
الب2ضاء  الدار  10ا20  ك2رلي   زنقة 

املغرب.

عن2انه)ا)  عز زي  الس2دة  فاء 
3 رقم   ظهر املحلة ججزئة السعادة أ  

1 60030  جدة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة نع2مة الضا ي عن2انه)ا) 
زنقة ر ي�سي درج أ ط 3 ش 15 زا ية 
الب2ضاء  الدار  10ا20  ك2رلي   زنقة 

املغرب

عن2انه)ا)  عز زي  الس2دة  فاء 
3 رقم   ظهر املحلة ججزئة السعادة أ  

1 60030  جدة املغرب.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 21 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

شتنبر 2011 جحت رقم -.
750I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

OF SHORT VIRTUEL
(EXPORT OVE( 

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
قفل التصف2ة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 OF SHORT VIRTUEL EXPORT

OVE)) شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : 29 شارع 
محمد السال ي الطابق الثالث شقة 

11 م.ج - 30000 فاس املغرب.
قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 
6501ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 أكت2بر 2019 جقرر حل 
 OF SHORT VIRTUEL EXPORT
املسؤ ل2ة  اات  شركة   ((OVE
 10.000 رأسمالها  مبلغ  املحد دة 
 29 اإلجتماعي  درهم  عن2ان مقرها 
شارع محمد السال ي الطابق الثالث 
30000 فاس املغرب  11 م.ج -  شقة 

نت2جة ألزمة قطاع.
  عين:

الس2د)ة)  فاء  زغل2ل   عن2انه)ا) 
األطلس   6 ق2ال  زاك2ر  ابن  زنفة 
)ة)  كمصفي  املغرب  قاس   30000

للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
بتاريخ 01 أكت2بر 2019  في 29 شارع 
محمد السال ي الطابق الثالث شقة 

11 م.ج - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
التجارية بفاس  بتاريخ 13 ماي 2020 

جحت رقم 1186/020.
751I

COHEN EVENT

COHEN EVENT SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

COHEN EVENT
رقم ا إقامة ا تابري شارع ابن 

ا خط2ب طريق عين الشقف فاس ، 
30000، فاس املغرب

COHEN EVENT SARL AU شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم ا 

إقامة ا تابري شارع ابن ا خط2ب 
طريق عين الشقف فاس - 30000 

فاس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   06
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COHEN EVENT SARL AU
جم2يل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حفالت.
ا  رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ا خط2ب  ابن  شارع  ا تابري  إقامة 
 30000  - طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د محمد أنس الزاهي :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الزاهي  أنس  محمد  الس2د 
زنقة   8 شقة   73 عمارة  عن2انه)ا) 
م2م2ن ا خطابي اوت اسقاط2 فاس 

30000 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الزاهي  أنس  محمد  الس2د 
زنقة   8 شقة   73 عمارة  عن2انه)ا) 
م2م2ن ا خطابي اوت اسقاط2 فاس 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
أبريل   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم -.

752I

ETS COMPTA HOUSE

TOURIS ALLOOMA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

TOURIS ALLOOMA شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 138 زنقة 
ا اساكا خن2فرة - 000ا5 خن2فرة 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOURIS ALLOOMA

جنش2ط   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حفالت -االقامة-املطعم.

عن2ان املقر االجتماعي : 138 زنقة 

خن2فرة  000ا5   - خن2فرة  اساكا  ا 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة املل2اني حسناء عن2انه)ا) 

000ا5  بل2ك حي اساكا خن2فرة   35

خن2فرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة املل2اني حسناء عن2انه)ا) 

000ا5  بل2ك حي اساكا خن2فرة   35

خن2فرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بخن2فرة  بتاريخ 18 مارس 

2020 جحت رقم 80.

753I

ETS COMPTA HOUSE

SOMIKADI
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

SOMIKADI شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

12 رقم 18 حي الك2رس خن2فرة - 

000ا5 خن2فرة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

3293
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   02

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOMIKADI

االعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املختلفة-املفا ضة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - الك2رس خن2فرة  حي   18 رقم   12

000ا5 خن2فرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  محمد  قا�سي  الس2د 

6000ا  اسفي  امللكي  الدرك  ثكنة 

اسفي املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  محمد  قا�سي  الس2د 

6000ا  اسفي  امللكي  الدرك  ثكنة 

اسفي املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

15 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 99.

Iا75

ETS COMPTA HOUSE

FONDERIE ZAYAN
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

 FONDERIE ZAYAN

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسيرة رقم 3 بل2ك 2 جام2منت 

خن2فرة  - 000ا5 خن2فرة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   28

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FONDERIE ZAYAN

غرض الشركة بإوجاز : التد يب   

الصناعة املعدن2ة   ا حدودوة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

جام2منت   2 بل2ك   3 رقم  املسيرة 

خن2فرة  - 000ا5 خن2فرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د الصنهاجي سع2د عن2انه)ا) 
000ا5  خن2فرة  اخامن  حي   7 رقم 

خن2فرة املغرب.

الس2د ا خالدي حسن عن2انه)ا) 
س2دي عس2 ازر    2 الزنقة   75 رقم 

25000 خريبكة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د الصنهاجي سع2د عن2انه)ا) 
000ا5  خن2فرة  اخامن  حي   7 رقم 

خن2فرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بخن2فرة  بتاريخ ا0 مارس 

2020 جحت رقم 76.

755I

FLASH ECONOMIE

SPARK DESIGN
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SPARK DESIGN شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

أحمد املتاطي إقامة ليزالب الطابق 
1 رقم 8 معاريف  - 20000 الدار 

الب2ضاء   املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
62535ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   25
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 SPARK : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.DESIGN
: التصم2م  غرض الشركة بإوجاز 

الداخلي  الدوك2ر.
زنقة   13  : عن2ان املقر االجتماعي 
أحمد املتاطي إقامة ليزالب الطابق 
الدار   20000  - معاريف    8 رقم   1

الب2ضاء   املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بك2ش   مل2اء  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  بك2ش   مل2اء  الس2دة 
  30 شقة   02 حي ب2ريفاج عمارة   02

13100 ب2زن2قة  املغرب .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  بك2ش   مل2اء  الس2دة 
  30 شقة   02 حي ب2ريفاج عمارة   02

13100 ب2زن2قة  املغرب 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 22 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 62535ا.

756I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE PROFA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع ا تيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،26000 ، 8163 ص.ب 3ا

MAROC
STE PROFA  شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق 1 

الدارالب2ضاء - 20130 الدارالب2ضاء 
املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
1ا0ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   18
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PROFA
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
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26 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 

 1 الطابق   3 شقة  السلطان  مرس 

20130 الدارالب2ضاء  الدارالب2ضاء - 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 700.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 7.000   : الط2بي  فخري  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الط2بي  فخري  الس2د 

مكرر زنقة نهر الف2رات حي بام   ا1 

26000 سطات املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الط2بي  فخري  الس2د 

مكرر زنقة نهر الف2رات حي بام   ا1 

26000 سطات املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم ا73797.

757I

ETS COMPTA HOUSE

KETAWA TRAV
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

KETAWA TRAV  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي العمران 

الهناء خن2فرة - 000ا5 خن2فرة 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   05
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KETAWA TRAV
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة-نقل السلع -املفا ضة.
العمران   : عن2ان املقر االجتماعي 
خن2فرة  000ا5   - خن2فرة  الهناء 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  ب2جعفر   علي  الس2د 
الهناء  ججزئة  بل2ك ف6  زيان  اقامة 

خن2فرة 000ا5 خن2فرة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  ب2جعفر   علي  الس2د 
الهناء  ججزئة  بل2ك ف6  زيان  اقامة 

خن2فرة 000ا5 خن2فرة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
22 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 116.
758I

FICAGEST

SOPAMEC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
SOPAMEC شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 50 

مكرر 2 ججزئة الكرم الحي الصناعي 

س2دي غانم - 0100ا مراكش 

املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

7057ا.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 25 فبراور 2020 جم  جح2يل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

ججزئة الكرم الحي   2 مكرر   50 «رقم 

0100ا   - غانم  س2دي  الصناعي 

الكرم  ججزئة   » إلى  مراكش املغرب» 

س2دي  الصناعي  الحي   50/1 رقم 

غانم - 0100ا مراكش  املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22  ا2  بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113560.

759I

PF EXPERTS

 PIERRE BRUNO ARTISAN

GLACIER-LE CANAILLE
عقد تس2ير حر ألصل ججاري )األشخاص 

املعن2ي2ن)

عقد تس2ير حر ألصل ججاري

 PIERRE BRUNO ARTISAN  

              GLACIER-LE CANAILLE

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

 PIERRE أعطى   2020 و2ن22   15

املستل بالستل التجاري   BRUNO

باملحكمة التجارية بمراكش   50711

التجاري  لألصل  ا حر  التس2ير  حق 

إقامة   2 املتجر   ، الكائن ب مراكش 

كاب أريج2ي كامب الغ2ل   6 إوزيس 

املغرب2ة  اململكة  مراكش  0000ا   -

سنة   3 ملدة   KECH WSH لفائدة 

جبتدئ من 15 و2ن22 2020   جنتهي في 

مقابل مبلغ شهري   2023 و2ن22   15

ق2مته 12.000 درهم.

760I

nador conseil sarl au

SIGORA DISTRIBUTION
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

SIGORA DISTRIBUTION  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 
السعادة العر ي  - 62000 الناض2ر 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

20119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SIGORA DISTRIBUTION

- استيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

الغذائ2ة  مستحضرات  املنتجات 

التجم2ل

 - ججارة ا حب2ب   القطاني

-استيراد  جصدور جم2ع املنتجات 

 امل2اد

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
السعادة العر ي  - 62000 الناض2ر 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د  االدري�سي و2سف  :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د االدري�سي و2سف عن2انه)ا) 

 62000 العر ي  شفشا ن  بشارع 

الناض2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د االدري�سي و2سف عن2انه)ا) 

 62000 العر ي  شفشا ن  بشارع 

الناظ2ر املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 26 و2ن22 

2020 جحت رقم 656.

761I

nador conseil sarl au

M.S IMPEX SARL A.U
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

 M.S IMPEX SARL A.U

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

املسيرة ا خضراء العر ي   - 62000 

الناض2ر املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

20101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 M.S  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPEX SARL A.U

غرض الشركة بإوجاز : - االستيراد 
الغذائ2ة  املنتجات   التصدور  ب2ع 
املنس2جات  التنظ2ف،  م2اد   ،

 االلكتر ن2ات
 استيراد  جصدور   ججارة ا حب2ب 

 القطاني
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 62000  - املسيرة ا خضراء العر ي   

الناض2ر املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مح2  سف2ان  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  مح2  سف2ان  الس2د 
الناض2ر  العر ي  ميشلفن  شارع 

62000 الناض2ر املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  مح2  سف2ان  الس2د 
الناض2ر  العر ي  ميشلفن  شارع 

62000 الناظ2ر املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 29 و2ن22 

2020 جحت رقم 678.
762I

rochdi conseil

LAMINO TRANS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

rochdi conseil
ججزئة الق2ات املساعدة رقم 3ا1 
الع22ن ، 70000، الع22ن املغرب
LAMINO TRANS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

التعا ن زنقة عين الت2بة رقم 10 
الع22ن - 70000 الع22ن املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

31807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   09

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAMINO TRANS

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 10 رقم  الت2بة  عين  زنقة  التعا ن 

الع22ن - 70000 الع22ن املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عبد هللا ازام :  0ا3 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د صا ح عن2ش :  330 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 330   : الس2دة ح2اة اكجضاض 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ازام  هللا  عبد  الس2د 

الحي االداري زنقة 3ا عمارة ا0 شقة 

05 70000 الع22ن املغرب.

عن2انه)ا)  عن2ش  صا ح  الس2د 

حي التعا ن زنقة عين الت2بة رقم 16 

70000 الع22ن املغرب.

اكجضاض  ح2اة  الس2دة 

 12 عمارة   353 شقة رقم  عن2انه)ا) 

 80000 بنسركا    2 التصامن  اقامة 

اكادور املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ازام  هللا  عبد  الس2د 

الحي االداري زنقة 3ا عمارة ا0 شقة 

05 70000 الع22ن املغرب

عن2انه)ا)  عن2ش  صا ح  الس2د 

حي التعا ن زنقة عين الت2بة رقم 16 

70000 الع22ن املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   22 بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم ا102.

763I

CCJF

WELL INVEST CAPITAL
إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

WELL INVEST CAPITAL «شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: شارع 

ب2رك2ن زنقة جعفر ابن حبيب، 

إقامة املشارق 2، الطابق 1، الدار 

الب2ضاء. - - الدارالب2ضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

5اا17ا.

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 و2ن22   16 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 

980 حصة اجتماع2ة من  ماولي: ب2ع 

طرف الس2دة رش2د سريدي  هي كل 

ومتلكها  التي  االجتماع2ة  ا حصص 

إلى  الشركة،  هذه  في  األخيرة  هذا 

الس2د سعد سريدي.

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

من  للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير 

شركة محد دة املسؤ ل2ة إلى شركة 

الشريك  اات  املسؤ ل2ة  محد دة 

ال2ح2د

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

الس2د سعد سريدي كمسير  تع2ين 

إستقالة  قب2ل  بعد  للشركة  جدود 

الس2دة رش2د سريدي من  ضائفه 

كمتصرف للشركة.

قرار رقم ا: الذي ونص على ماولي:  

جح2ين القان2ن األسا�سي للشركة. 

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
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بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
ب2ع حصص اجتماع2ة

بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
تغ2ير الشكل القان2ني للشركة

بند رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
استقالة متصرف   تع2ين متصرف 

جدود
بند رقم ا: الذي ونص على ماولي: 

جحبين القان2ن األسا�سي للشركة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ا2  بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 0ا7370.

Iا76

شركة ف2د س2

 STE ELHAJJAJI & SADIK
SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

شركة ف2د س2
102 شارع امل2حدون ا حس2مة ، 

32000، ا حس2مة املغرب
 STE ELHAJJAJI & SADIK SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة  اوت 
باها بل2ك رقم 13 «س» حي س2دي 

عابد الطابق الثاني  - 32000 
ا حس2مة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELHAJJAJI & SADIK SARL
مقا لة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء   االعمال املختلفة
مقا لة التنظ2ف

مقا لة الزراعة   البستنة.

زنقة    : االجتماعي  املقر  عن2ان 
حي  «س»   13 رقم  بل2ك  باها  اوت 
س2دي عابد الطابق الثاني  - 32000 

ا حس2مة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : محمد   الس2د ا حتاجي  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د صدوق و2نس :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د ا حتاجي  محمد  عن2انه)ا) 
حي  «س»   13 بل2ك  باها  اوت  زنقة 
ا حس2مة   32000 عابد   س2دي 

املغرب.
عن2انه)ا)  و2نس  صدوق  الس2د 
 32000 املعري   زنقة اب2 العالء   28

ا حس2مة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د ا حتاجي  محمد  عن2انه)ا) 
حي  «س»   13 بل2ك  باها  اوت  زنقة 
ا حس2مة   32000 عابد   س2دي 

املغرب
عن2انه)ا)  و2نس  صدوق  الس2د 
 32000 املعري   زنقة اب2 العالء   28

ا حس2مة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 26 بتاريخ  با حس2مة   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم 90.

765I

م2ثق

MER VERTE
إعالن متعدد القرارات

م2ثق
7 شارع املعتمد ابن عباد إقامة ابن 
ا خط2ب بل2ك أ الطابق األ ل رقم 

36 ، 90000، طنجة املغرب
MER VERTE «شركة  املساهمة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: طنجة- 1 
، شارع محمد ا خامس، الطابق 

الرابع، رقم ا1 طنجة- 1 ، شارع 

محمد ا خامس، الطابق الرابع، رقم 

ا1 90000 طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.10729

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 مارس   10 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
ماولي:    -1ا حفاظ على جم2ع مدوري 

الشركة في  ظائفهم ؛      -2ااملصادقة 

اله2ئات  بها  جق2م  التي  األعمال  على 

اإلدارية من جاريخ انتهاء  الوتها  حتى 

جاريخ هدا الت2ق2ع.       -3 اإلجراءات 

  املهام.

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

-تع2ين رئيسا مجلس اإلدارة        -2 

الت2ق2ع   3- العام     املدور  تع2ين 

املعتمد        -4 املصادقة على األعمال 

من  اإلدارية  اله2ئات  بها  جق2م  التي 

هدا  جاريخ  انتهاء  الوتها  حتى  جاريخ 

الت2ق2ع.       -5 اإلجراءات   املهام

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

على  ونص  الذي   :1 رقم  بند 
ماولي:  -1ا حفاظ على جم2ع مدوري 

الشركة في  ظائفهم ؛      -2ااملصادقة 

اله2ئات  بها  جق2م  التي  األعمال  على 

اإلدارية من جاريخ انتهاء  الوتها  حتى 

جاريخ هدا الت2ق2ع.       -3 اإلجراءات 

  املهام.

بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

-تع2ين رئيسا مجلس اإلدارة        -2 

الت2ق2ع   3- العام     املدور  تع2ين 

املعتمد        -4 املصادقة على األعمال 

من  اإلدارية  اله2ئات  بها  جق2م  التي 

هدا  جاريخ  انتهاء  الوتها  حتى  جاريخ 

الت2ق2ع.       -5 اإلجراءات   املهام

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 2738.

766I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ابن بشير هولدينغ إبأش
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زا ية  شارع محمد ا خامس   شارع 
ابن كثير إقامة د س مارس رقم اا ، 

90000، طنجة املغرب
ابن بشير ه2لدونغ إبأش شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي زا ية 

شارع عبد هللا كن2ن   زنقة أبي جرير 
الطبري تسن2م بالزا إقامة أ مكتب 

رقم 1 - 90000 طنجة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105635
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   02
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
ابن   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

بشير ه2لدونغ إبأش.
شركة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

قابضة .
زا ية   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
شارع عبد هللا كن2ن   زنقة أبي جرير 
مكتب  أ  إقامة  بالزا  تسن2م  الطبري 

رقم 1 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

35.520.000 درهم، مقسم كالتالي:
 : ابن بشير   الس2د عبد السالم 
شركة  رأسمال  من  حصة   1737
ك2نط2ار إوبافيس بق2مة 1.980.180 

درهم.
 : ابن بشير   الس2د عبد السالم 
شركة  رأسمال  من  حصة   2356

كر م2د  بق2مة 6.361.200 درهم.
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 : ابن بشير   الس2د عبد السالم 

شركة  رأسمال  من  حصة   28958

ابن بشير كر ب بق2مة 12.336.108 

درهم.

الشركة إنفسط2راما ش م  : 900 

ك2نط2ار  شركة  رأسمال  من  حصة 

إوبافيس بق2مة 1.026.000 درهم.

 : م   ش  إنفسط2راما  الشركة 

شركة  رأسمال  من  حصة   1228

كر م2د بق2مة 3.315.600 درهم.

 : م   ش  إنفسط2راما  الشركة 

15000 حصة من رأسمال شركة ابن 

بشير كر ب بق2مة 6.390.000 درهم.

 98  : الس2د ن2ر الدون ابن بشير  

ك2نط2ار  شركة  رأسمال  من  حصة 

إوبافيس بق2مة 111.720 درهم.

الس2د ن2ر الدون ابن بشير  : 112 

كر م2د   شركة  رأسمال  من  حصة 

بق2مة 00ا.302 درهم.

 : بشير   ابن  الدون  ن2ر  الس2د 

1632 حصة من رأسمال شركة ابن 

بشير كر ب بق2مة 695.232 درهم.

 98  : بشير   ابن  الس2د حسام  

ك2نط2ار  شركة  رأسمال  من  حصة 

إوبافيس بق2مة 111.720 درهم.

 112  : ابن بشير   الس2د حسام  

كر م2د   شركة  رأسمال  من  حصة 

بق2مة 00ا.302 درهم.

 1632  : الس2د حسام  ابن بشير  

حصة من رأسمال شركة ابن بشير 

كر ب بق2مة 695.232 درهم.

الس2د محمد عالء ابن بشير  : 98 

ك2نط2ار  شركة  رأسمال  من  حصة 

إوبافيس بق2مة 111.720 درهم.

 : بشير   ابن  الس2د محمد عالء 

شركة  رأسمال  من  حصة   112

كر م2د  بق2مة 00ا.302 درهم.

 : بشير   ابن  الس2د محمد عالء 

1632 حصة من رأسمال شركة ابن 

بشير كر ب بق2مة 695.232 درهم.

 69  : شر دة   خدوحة  الس2دة 

ك2نط2ار  شركة  رأسمال  من  حصة 

إوبافيس بق2مة 78.660 درهم.

 80  : شر دة   خدوحة  الس2دة 

كر م2د   رأسمال شركة   من  حصة 

بق2مة 216.000 درهم.

6ا11   : الس2دة خدوحة شر دة  

حصة من رأسمال شركة ابن بشير 

كر ب بق2مة 88.196ا درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

بشير   ابن  السالم  عبد  الس2د 

عن2انه)ا) ججزئة الد كة زنقة حطين 

طنجة   90000  3 ف2ال ابن بشير رقم 

املغرب.

م   ش  إنفسط2راما  الشركة 
عن2انه)ا) زا ية شارع عبد هللا كن2ن 
  زنقة أبي جرير الطبري تسن2م بالزا 

 1 إقامة أ الطابق األ ل مكتب رقم 

90000 طنجة املغرب.

الس2دة خدوحة شر دة  عن2انه)ا) 

ابن  ف2ال  القالل2ين  املض2ق  طريق 

بشير  93020 جط2ان املغرب.

بشير   ابن  الدون  ن2ر  الس2د 

ال2ل2د  بن  خالد  شارع  عن2انه)ا) 

عمارة بلبشير رقم 27 شقة 1 93020 

جط2ان املغرب.

بشير   ابن  عالء  محمد  الس2د 

عن2انه)ا) شارع خالد بن ال2ل2د رقم 

27  93020 جط2ان املغرب.

الس2د حسام  ابن بشير  عن2انه)ا) 

بلبشير  ع   ال2ل2د  بن  خالد  شارع 
جط2ان   93020  2 رقم   2 ط   27 رقم 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

بشير   ابن  السالم  عبد  الس2د 

عن2انه)ا) ججزئة الد كة زنقة حطين 

طنجة   90000  3 ف2ال ابن بشير رقم 

املغرب

الس2د محمد ابن  بشير  عن2انه)ا) 

 8 حي التزاهة زنقة الش2خ م2ارة رقم 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 231996.

767I

CAGECO

GEORGE SAND SERVICE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CAGECO
29 شارع محمد السادس عمارة ف2 
الرقم 10 الدار الب2ضاء ، 20500، 

الدارالب2ضاء املغرب
GEORGE SAND SERVICE شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 33 
زنقة الزا ية راء ج22رج ساند   
محج ست2ندال اقامة بنبر محل 

33 الطابق السفلي  - 20100 الدار 
الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63361ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   11
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GEORGE SAND SERVICE
جقدوم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

خدمات في جم2ع مجاالت االجصال.
 33 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
زنقة الزا ية راء ج22رج ساند   محج 
ست2ندال اقامة بنبر محل 33 الطابق 
الب2ضاء  الدار   20100  - السفلي  

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : الس2د شاكر عالل 

بق2مة 100 درهم للحصة .
500 حصة  الس2د شاكر جمال :  

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

 08 الس2د شاكر عالل عن2انه)ا) 
زنقة شكري مصطفى بتش2 الطابق 
الدار   20250 املعاريف  ا1  ش   3

الب2ضاء املغرب.
الس2د شاكر جمال عن2انه)ا) انفا 
 20370 ا1 املعاريف   8 رقم  2 بل2ك 

الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
 08 الس2د شاكر عالل عن2انه)ا) 
زنقة شكري مصطفى بتش2 الطابق 
الدار   20250 املعاريف  ا1  ش   3

الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 29 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 66ا737.

768I

شركة ف2د س2

 STE OUHERROU
BATIMENT SARL-AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

شركة ف2د س2
102 شارع امل2حدون ا حس2مة ، 

32000، ا حس2مة املغرب
 STE OUHERROU BATIMENT
SARL-AU شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ابل2قن بني 
 رياغل جماعة اوت و2سف  علي  - 

32000 ا حس2مة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

OUHERROU BATIMENT SARL-

.AU

مقا لة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االعمال املختلفة   البناء

مقا لة الزراعة   البستنة

مقا لة التنظ2ف.

ابل2قن   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

بني  رياغل جماعة اوت و2سف  علي  

- 32000 ا حس2مة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عبد العزيز  هر ا :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عبد العزيز  هر ا عن2انه)ا) 

د ار ازغار اوت و2سف  علي  32000 

ا حس2مة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د عبد العزيز  هر ا عن2انه)ا) 

د ار ازغار اوت و2سف  علي  32000 

ا حس2مة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 26 بتاريخ  با حس2مة   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم 89.

769I

FLASH ECONOMIE

ELECTRO CASAGARE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
إنشاء فرع جابع للشركة

ELECTRO CASAGARE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د
رأسمالها: 100.000 درهم

 مقرها االجتماعي: ساحة برانس 

س2دي محمد رقم 1 بلف2دور 

  الدار الب2ضاء 

رقم التق22د في الستل التجاري: 

1677اا

  ELECTRO CASAGARE

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
قرر   2020 مارس   12 في  املؤرخ 

الشريك ال2ح2د لشركة ما ولي:
زنقة الرا�سي   58 فرع في:  -إنشاء   

السفلي  الطابق  آوة  إقامة  السال ي 

بلف2دور الدار الب2ضاء  

الشركة  نشاط  -ج2س2ع 

أن2اع  بإضافة:مصبنة،جم2ع 

ا تاف  الغس2ل،    التنظ2ف 

البقع  إزالة الصباغة   الكي   إزالة 

 ، ا تل2د  املنس2جات     جنظ2ف 

التغل2ف   التنم2ق

شراء  ب2ع  تس2يق  جمث2ل   

معدات   استيراد  جصدور  ججارة 

 أجهزة التنظ2ف ا تاف

تع2ين مسير للفرع:   BJ223531  ,  

ا حاملة  خابزي  ارق2ة  الس2دة 

للبطاقة ال2طن2ة رقم-

   28/04/1975 ب  املزدادة 

القاطنة بطريق زناجة 111 كلم 00ا8 

عين السبع الدار الب2ضاء

األسا�سي  النظام  على  امل2افقة   

ا تدود-

الق2ام  قصد  الصالح2ات 

باإلجراءات-

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 30 بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم ا73769

770I

شركة ف2د س2

STE RAISS NISRINE SARL
إعالن متعدد القرارات

شركة ف2د س2

102 شارع امل2حدون ا حس2مة ، 

32000، ا حس2مة املغرب

STE RAISS NISRINE SARL «شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: شارع 

قا�سي ع2اض رقم 01 مكرر - 

32000 ا حس2مة املغرب.

إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.769

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 و2ن22   10 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

من  لشركة  االجتماعي  املقر  جح2يل 

شارع قا�سي ع2اض رقم 01 مكرر الى 
شارع القير ان رقم 07 الطابق اال ل  

ا حس2مة

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

جنق2ح القان2ن االسا�سي لشركة

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم ا: الذي ونص على ماولي: 

الى  لشركة  االجتماعي  املقر  جح2يل 

العن2ان ا تدود شارع القير ان رقم 
07 الطابق اال ل 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 25 بتاريخ  با حس2مة   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم 79.

771I

فؤاد رح2ي

SABRI EL FARKHI SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

فؤاد رح2ي

شارع محمد ا خامس رقم 11 ارف2د 

، 52200، ارف2د اامغرب

SABRI EL FARKHI SARL شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي عب2 بن 

عي�سى قصر أ الد و2سف الريصاني - 

50ا52 الريصاني املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

13711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   21

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 SABRI : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.EL FARKHI SARL

استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

مقهى مطعم.

العمل2ات  جم2ع  عامة   بصفة 

املنق2لة  التجارية،الصناع2ة،املال2ة، 

 العقارية املرجبطة مباشرة أ  بطريقة 

السالفة  باألغراض  مباشرة  غير 

الكف2لة بتحق2ق  جط2ير  أ   الذكر، 

غرض الشركة.

عب2 بن   : عن2ان املقر االجتماعي 

عي�سى قصر أ الد و2سف الريصاني - 

50ا52 الريصاني املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عبد املت2د صابري :  500 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د عبد ال2احد صابري :  500 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

صابري  ال2احد  عبد  الس2د 

50ا52  الريصاني  عن2انه)ا) 

الريصاني املغرب.

صابري  املت2د  عبد  الس2د 

50ا52  الريصاني  عن2انه)ا) 

الريصاني  املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

صابري  املت2د  عبد  الس2د 

50ا52  الريصاني  عن2انه)ا) 

الريصاني املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 16 بتاريخ  بالرش2دوة   االبتدائ2ة 

أبريل 2020 جحت رقم 13711.

772I
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 SERVICE INDUSTRIELS GENERAUX

DU METAL

 SERVICE INDUSTRIELS
GENERAUX DU METAL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

 SERVICE INDUSTRIELS
GENERAUX DU METAL

طارق ابن زباد شارع منص2ر ابن ابي 
عامر رقم 95 الطابق 3 ، 90000، 

طنجة املغرب
 SERVICE INDUSTRIELS

GENERAUX DU METAL شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي طارق 

ابن زياد شارع منص2ر ابن ابي عامر 
رقم 95 الطابق 3 - 90000 طنجة 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SERVICE INDUSTRIELS  :

.GENERAUX DU METAL
الت2ريد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 الص2انة الصناع2ة.
عن2ان املقر االجتماعي : طارق ابن 
زياد شارع منص2ر ابن ابي عامر رقم 
95 الطابق 3 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    : الس2د غ2الني منبر 

بق2مة 1.000 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

حي  الس2د غ2الني منبر عن2انه)ا) 

االندلس زنقة ال2اق2ت ا حم2ي رقم 

6ا 90000 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

حي  الس2د غ2الني منبر عن2انه)ا) 

االندلس زنقة ال2اق2ت ا حم2ي رقم 

6ا 90000 طنجة املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 2888.

773I

Maître Nadia EL GAOUZI

 SAKANONA

DEVELOPPEMENT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

Maître Nadia EL GAOUZI

 angle rue Mamoun Mohamed

 et  rue Abou Hassan Sghir -

Casablanca ، 20370

 الدار الب2ضاء املغرب

  SAKANONA DEVELOPPEMENT

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 39 ، محج 

لال وق2ت، الطابق ا خامس، الشقة 

د، - 20520 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

7ا2806

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2013 ماي   02

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

SAKANONA DEVELOPPEMENT

البناء     : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلف األشغال   جرك2ب املطابخ.

عن2ان املقر االجتماعي : 39 ، محج 

الشقة  الطابق ا خامس،  لال وق2ت، 

د، - 20520 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

90.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 700   : الس2د اسماع2ل ج2ير�سي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د او2ب ج2ير�سي :  200 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

ج2ير�سي  اسماع2ل  الس2د 

االدارة،  حي  الشق،  عين  عن2انه)ا) 

الدار   20152  93 رقم   17 زنقة 

الب2ضاء املغرب.

عن2انه)ا)  ج2ير�سي  او2ب  الس2د 

عين الشق، حي االدارة، زنقة 17 رقم 

93 20152 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ج2ير�سي  او2ب  الس2د 

عين الشق، حي االدارة، زنقة 17 رقم 

93 20152 الدار الب2ضاء املغرب

ج2ير�سي  اسماع2ل  الس2د 

االدارة،  حي  الشق،  عين  عن2انه)ا) 

الدار   20152  93 رقم   17 زنقة 

الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 09 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ماي 2013 جحت رقم لقد جم اوداعه 

بالدار  لالستتمار  ا ته2ي  باملركز 

الب2ضاء.

Iا77

LMT AUDITING

BARLEY
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
حل شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

BARLEY  شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

)في ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سم2ة, إقامة شهرزاد 3, الطابق 5, 

الرقم 22, الدار الب2ضاء - 20000 

الدار الب2ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.373651

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 29 و2ل22ز 2020 جقرر حل 

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

مبلغ     BARLEY ال2ح2د  الشريك 

درهم  عن2ان   20.000 رأسمالها 

إقامة  مقرها اإلجتماعي زنقة سم2ة, 

شهرزاد 3, الطابق 5, الرقم 22, الدار 

الب2ضاء  الدار   20000  - الب2ضاء 

املغرب نت2جة ل :  جصف2ة.

زنقة  ب  التصف2ة  مقر  حدد    

 ,5 الطابق   ,3 إقامة شهرزاد  سم2ة, 

 - املغرب  الب2ضاء  الدار   ,22 الرقم 

20000 الدار الب2ضاء  املغرب. 

  عين:

العمراني  سع2د   الس2د)ة) 

ا حسن  شارع  عن2انه)ا)  ا حن�سي   

الدار  البرجة  عين   26 رقم  العل2ي 

الب2ضاء  الدار   20000 الب2ضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : للمصفي 

كامل الصالح2ات.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738053.

775I

AL ASSASSE AFFAIRES

ABINIDA PUB SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العمارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سب2 املدونة ا تدودة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،50000
ABINIDA PUB SARL شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 01 

ججزئة التجدود الشطر 01 مكناس - 
50000 مكناس املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9955ا

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABINIDA PUB SARL
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 
 - االعالن2ة  االعمال   - املختلفة 

املتاجرة.
 01 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
ججزئة التجدود الشطر 01 مكناس - 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د عبد الرح2م احتيت :  00ا 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 300   : احتيت  محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د هشام احتيت :  300 حصة 
بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

احتيت  الرح2م  عبد  الس2د 
 638 1 رقم  عن2انه)ا) رياض  يسالن 

 يسالن 50000 مكناس املغرب.
عن2انه)ا)  احتيت  محمد  الس2د 
البساجين   3 شقة   1 ججزئة التجدود 

50000 مكناس املغرب.
عن2انه)ا)  احتيت  هشام  الس2د 
 5 الشقة   1 رقم  التجدود  ججزئة 

البساجين  50000 مكناس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
احتيت  الرح2م  عبد  الس2د 
 638 1 رقم  عن2انه)ا) رياض  يسالن 

 يسالن 50000 مكناس املغرب
عن2انه)ا)  احتيت  هشام  الس2د 
 5 الشقة   1 رقم  التجدود  ججزئة 

البساجين  50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1761.

776I

مستامنة شامة

SARIMO CARS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

 اات الشريك ال2ح2د
تع2ين مسير جدود للشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2ا1 الطابق اال ل 

الناظ2ر شارع املسيرة رقم 2ا1 
الطابق اال ل الناظ2ر، 62000، 

الناظ2ر املغرب
SARIMO CARS  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 68 ججزئة 
حس2ني زالقة زاو2 - 62900 زاو2 

املغرب.
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.10087

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 مارس   06 املؤرخ في 

الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

جبعا  آخر  كمسير  مصطفى  شاهب 

لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 15 و2ن22 

2020 جحت رقم 539.

777I

مستامنة شامة

SARIMO CARS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جح2يل الشكل القان2ني للشركة

مستامنة شامة

شارع املسيرة رقم 2ا1 الطابق اال ل 

الناظ2ر شارع املسيرة رقم 2ا1 

الطابق اال ل الناظ2ر، 62000، 

الناظ2ر املغرب

SARIMO CARS شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

  عن2ان مقرها االجتماعي 68 ججزئة 

حس2ني زالقة زاو2 - 62900 زاو2 .

جح2يل الشكل القان2ني للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.10087

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 06 مارس 2020 جم جح2يل 

الشكل القان2ني للشركة من «شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

«شركة اات املسؤ ل2ة  إلى  ال2ح2د» 

املحد دة».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 15 و2ن22 

2020 جحت رقم 539.

778I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

STE MEGASEPT PHARMA
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 STE MEGASEPT PHARMA

«شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة»
 عن2ان مقرها االجتماعي: متجر رقم 
182 مرجان 2  - 50000 مكناس  

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.38729

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 فبراور  ا2  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
ا حصص:  جف2يت   1 رقم  قرار 
الس2د هن2دا  الذي ونص على ماولي: 
الس2د   -   (166.65( بحصة  عادل 
 -   (166.65( بحصة  جل2ل  هن2دا 
بحصة  رش2د  الز هري  الس2د 
أمال  مغف2ر  الس2دة   -   (166.65(
بحصة )166.65)  - الس2د بن تهامي 
 -   (166.65( بحصة  الصمد  عبد 
الس2د هن2دا نب2ل بحصة )166.65)       
و2نس ج2نطام2 رقم ب   : إلى الس2د 

D645946  ط
تغ2ير اإلطار القان2ني:   2 قرار رقم 
الذي ونص على ماولي: من شركة اات 
الى شركة اات  املسؤ ل2ة املحد دة 
الشريك  اات   املحد دة  املسؤ ل2ة 

ال2ح2د  
الشركة:  اسم  تغ2ير   3 رقم  قرار 
من  ماولي:  على  ونص  الذي 
الى   MEGASEPT PHARMA

JOUNTA PARA
مسيرجدود  تع2ين  ا  رقم  قرار 
ماولي:  على  ونص  الذي  للشركة: 
استقالة كل من الس2د هن2دا نب2ل 
  الز هري رش2د من تس2ير شركة   
تع2ين الس2د و2نس ج2نطام2 مسير 

للشركة.
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النظام  تعدول   5 رقم  قرار 
ماولي:  على  ونص  الذي  األسا�سي: 

جح2ين النظام األسا�سي لشركة 
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
على  ونص  الذي   :01 رقم  بند 
ماولي: الشكل :  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة اات  الشريك ال2ح2د  
على  ونص  الذي   :02 رقم  بند 

JOUNTA PARA  : ماولي: التسم2ة
على  ونص  الذي   :03 رقم  بند 
رقم  متجر    : االجتماعي  املقر  ماولي: 

182 مرجان  2 مكناس
على  ونص  الذي   :06 رقم  بند 
الس2د     : ا حصص النقدوة  ماولي: 

و2نس ج2نطام2 1000  حصة
على  ونص  الذي   :16 رقم  بند 
تع2ين الس2د و2نس   : التس2ير  ماولي: 

ج2نطام2 مسير للشركة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1832.
779I

AUDEXPERT

ATLAS TRADING NEGOCE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE EL
 ARAAR IMM 9- 4ème  ETAGE
 APPART 17 RESIDENCE GALIS

 CASABLANCA ، 20200،
Casablanca Maroc

 ATLAS TRADING NEGOCE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 

زنقة ا حرية الطابق 3 الشقة 
5 الدارالب2ضاء -  - 20200 

الدارالب2ضاء  املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
337ا6ا

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.TRADING NEGOCE

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

جاجر،ججارة االستيراد   التصدور..

 : االجتماعي  املقر  عن2ان 

الشقة   3 الطابق  ا حرية  زنقة 

 20200  -   - الدارالب2ضاء   5

الدارالب2ضاء  املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سامي   كناف2  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  سامي   كناف2  الس2د 

ا حي  ا ش  زنقة عين حر دة ط   12

راسين الب2ضاء 20100 الدارالب2ضاء  

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  سامي   كناف2  الس2د 

ا حي  ا ش  زنقة عين حر دة ط   12

راسين الب2ضاء 20100 الدارالب2ضاء  

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738280.

780I

إئتمان2ة ال2فاء

زحل برومو
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

إئتمان2ة ال2فاء

شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب
زحل بر م2 شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الرقم 26 
شارع مرس سلطان ، الطابق األ ل 

، الشقة 3 الدار الب2ضاء - 20200 

الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

03اا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
زحل   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

بر م2.

منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عن2ان املقر االجتماعي : الرقم 26 
الطابق األ ل   ، شارع مرس سلطان 

 20200  - الدار الب2ضاء   3 الشقة   ،

الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محمد  العل2ي  بابانا  الس2د 

ب2شع2ب :  1.000 حصة بق2مة 100 

درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

محمد  العل2ي  بابانا  الس2د 
ا الد  زنقة   19 عن2انه)ا)  ب2شع2ب 
الرباط  الس2ي�سي  حرمة  ف2ال  فرج 

10100 الرباط املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
محمد  العل2ي  بابانا  الس2د 
ا الد  زنقة   19 عن2انه)ا)  ب2شع2ب 
الرباط  الس2ي�سي  حرمة  ف2ال  فرج 

10100 الرباط املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738313.

781I

fiduciaire elbakkouri sarl au

FATY BEAUTY PRO SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
حل شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 FATY BEAUTY PRO SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د)في ط2ر التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي     رقم 3 
، الطابق رقم 2 ، زنقة آوت أ رير 

،شارع م2الي و2سف ، حي ب2رك2ن -    
21000 الدار الب2ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.380211
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر حل   2020 19 مارس  املؤرخ في 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
 FATY BEAUTY ال2ح2د  الشريك 
رأسمالها  مبلغ    PRO SARL AU
مقرها  درهم  عن2ان   10.000
الطابق رقم   ،  3 رقم  اإلجتماعي     
م2الي  ،شارع  أ رير  آوت  زنقة   ،  2
 21000     - ب2رك2ن  حي   ، و2سف 
الدار الب2ضاء املغرب نت2جة ل :  قف 

نشاط الشركة.
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 11   حدد مقر التصف2ة ب رقم 
  20130  - زنقة أن2ال مرس سلطان  

الدار الب2ضاء املغرب. 
  عين:

فضلي  أسماء     الس2د)ة) 
  عن2انه)ا) رقم 11 زنقة أن2ال مرس 
سلطان 20130 الدار الب2ضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د  جبل2غ  محل   املخابرة   

  ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 26 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737357.
782I

fiduciaire elbakkouri sarl au

TB FIRST SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
قفل التصف2ة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

TB FIRST SARL AU شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي : رقم 5 ، 
الطابق رقم 1 ، زنقة م2ل2ير ،شقة 1 
، حي راسين  - 20100 الدار الب2ضاء  

املغرب.
قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 
301ا18.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2019 جقرر حل  20 دجنبر  املؤرخ في 
اات  شركة   TB FIRST SARL AU
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  ال2ح2د 
درهم  عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 
م2ل2ير  زنقة   ،  1 رقم  الطابق   ،  5
،شقة 1 ، حي راسين  - 20100 الدار 
الب2ضاء  املغرب نت2جة ل2قف نشاط 

الشركة.

  عين:
رشدي     نب2ل    الس2د)ة) 
 ،  1 الطابق رقم   ،  5 رقم  عن2انه)ا) 
راسين   حي   ،  1 ،شقة  م2ل2ير  زنقة 
املغرب  الب2ضاء   الدار   20100

كمصفي )ة) للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
 ،  5 2019  في رقم  31 دجنبر  بتاريخ 
الطابق رقم 1 ، زنقة م2ل2ير ،شقة 1 
، حي راسين  - 20100 الدار الب2ضاء  

املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 25 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737239.
783I

FID PME

BELAJCOCO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

FID PME
ا6 شارع م2الي علي الشريف الشقة 

6 جمارة ، 12020، جمارة املغرب
BELAJCOCO شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة)في ط2ر التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
سكت2ر 1 رقم 17ا جمارة  - 12020 

جمارة املغرب.
حل شركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.95671

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
2020 جقرر حل  07 فبراور  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    BELAJCOCO
مقرها  درهم  عن2ان   10.000
1 رقم  اإلجتماعي حي النهضة سكت2ر 
املغرب  جمارة   12020  - جمارة   17ا 

نت2جة ل : املنافسة .
حي  ب  التصف2ة  مقر  حدد    
 - جمارة   17ا  رقم   1 النهضة سكت2ر 

12020 جمارة  املغرب. 
  عين:

الس2د)ة) احمد  بلحاج   عن2انه)ا) 
جمارة  12020 جمارة  املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 جحت رقم 105220.

Iا78

fiduciaire elbakkouri sarl au

PIC SAY SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
قفل التصف2ة

fiduciaire elbakkouri sarl au

 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،

casablanca maroc

PIC SAY SARL AU شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : رقم 13 

، الطابق رقم 2 ، زنقة إبن سبدوه 

،شقة 5 ، حي ب2رك2ن - 20050  

الدار الب2ضاء  املغرب.

قفل التصف2ة
رقم التق22د في الستل التجاري : 

.299383

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر   2019 دجنبر   20 في  املؤرخ 

حل PIC SAY SARL AU شركة اات 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د مبلغ رأسمالها 90.000 درهم 

 13 رقم  اإلجتماعي  مقرها   عن2ان 
زنقة إبن سبدوه   ،  2 الطابق رقم   ،

،شقة 5 ، حي ب2رك2ن - 20050  الدار 

الب2ضاء  املغرب نت2جة ل2قف نشاط 

الشركة.

  عين:

أسراري     هدى    الس2د)ة) 
 2 رقم  الطابق   ،  13 رقم  عن2انه)ا) 
حي   ،  5 ،شقة  سبدوه  إبن  زنقة   ،

الب2ضاء   الدار    20050 ب2رك2ن 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
 13 2019  في رقم  31 دجنبر  بتاريخ 
زنقة إبن سبدوه   ،  2 الطابق رقم   ،
،شقة 5 ، حي ب2رك2ن - 20050  الدار 

الب2ضاء  املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ا2  بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737035.
785I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BOUDURJA TRANS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
BOUDURJA TRANS شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 6 
الحي ا تدود البساجين  - 50000 

مكناس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9933ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   03
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUDURJA TRANS
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لصا ح الغير.
 6 رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 50000  - البساجين   ا تدود  الحي 

مكناس املغرب.
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أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ب2درجة  االمين  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ب2درجة  االمين  الس2د 
رقم 6 الحي ا تدود البساجين  50000 

مكناس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  ب2درجة  االمين  الس2د 
رقم 6 الحي ا تدود البساجين  50000 

مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1731.
786I

مكتب ا خبير عبدالرح2م حس2ن

كابيتال نورت أ ريكا  ونتير  وند
شركة املساهمة

حل شركة
مكتب ا خبير عبدالرح2م حس2ن

زا ية شارع ا حسن الثاني  محمد 
السادس إقامة النخ2ل مكتب رقم 
16 ب مركز جمارة ، 12000، جمارة 

املغرب
كابيتال ن2رت أفريكا ف2نتير ف2ند  

شركة املساهمة
)في ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 30 شارع 
م2الي و2سف الدار الب2ضاء  - 
20000 الدارالب2ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.152911
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر   2018 فبراور   16 في  املؤرخ 
ن2رت  كابيتال  املساهمة  حل شركة 
مبلغ رأسمالها  أفريكا ف2نتير ف2ند   
درهم  عن2ان مقرها   132.132.000
و2سف  م2الي  شارع   30 اإلجتماعي 
الدار الب2ضاء  - 20000 الدارالب2ضاء 

املغرب نت2جة ل : انتهاء االجل املحدد 

لشركة كابيتال ن2رت أفريكا ف2نتير 

 5326 رقم  ا حكم  صد ر  ف2ند    

عن املحكمة التجارية بالدار الب2ضاء 

في امللف عدد   20/05/2019 بتاريخ 

بحلها    ق�سى   1779/8204/2019

جصف2تها..

زا ية  ب  التصف2ة  مقر  حدد    

شارع ا حسن الثاني  محمد السادس 

 - جمارة   ب   16 رقم  النخ2ل  عمارة 

12020 جمارة البلد. 

  عين:

الس2د)ة) عبد الرح2م  حس2ن   
زا ية شارع ا حسن الثاني  عن2انه)ا) 

 محمد السادس عمارة النخ2ل رقم 

املغرب  جمارة   12020 جمارة   ب   16

كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 17 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2006 جحت رقم 7677.

787I

CLICKING CONSEIL MAROC

DREAM TEAM
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC

شارع م2الي عبد هللا ججزئة البستان 
زنقة الفرد س رقم 80 ، 0090ا، 

مراكش املغرب

DREAM TEAM شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي متجررقم 

ا ، الطابق األر�سي ، عمارة رقم 1 

، حدائق حي الشريف2ة ، مراكش. - 

0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

319ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   11

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DREAM TEAM

مصبنة    : غرض الشركة بإوجاز 

مصبغة.

عن2ان املقر االجتماعي : متجررقم 

 ،  1 الطابق األر�سي ، عمارة رقم   ، ا 

 - مراكش.   ، الشريف2ة  حي  حدائق 

0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة ب2زيان باه2ا :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2دة ب2زيان لبنى :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 50%  : باه2ا  ب2زيان  الس2دة 

بق2مة 100 درهم.

الس2دة ب2زيان لبنى : %50 بق2مة 

100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  باه2ا  ب2زيان  الس2دة 
مراكش   ، ا8  رقم   ،  1 س2دي عباد 

0000ا مراكش املغرب.

عن2انه)ا)  لبنى  ب2زيان  الس2دة 
مراكش   ، ا8  رقم   ،  1 س2دي عباد 

0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  باه2ا  ب2زيان  الس2دة 
مراكش   ، ا8  رقم   ،  1 س2دي عباد 

0000ا مراكش املغرب

عن2انه)ا)  لبنى  ب2زيان  الس2دة 
مراكش   ، ا8  رقم   ،  1 س2دي عباد 

0000ا مراكش املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113678.

788I

ن2ري ا دوت

ALPHA KILO IMMOBILIER
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ن2ري ا دوت

رقم 6 الشقة رقم 10 زنقة بير ت 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

 ALPHA KILO IMMOBILIER

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 19 

رياض الزيت2ن  - 5000 مكناس 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

9975ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   18

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 ALPHA : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.KILO IMMOBILIER

اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

متن2عة.

رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

مكناس   5000  - رياض الزيت2ن    19

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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  : عبدهللا  الرحمان  خادم  الس2د 
900 حصة بق2مة 100 درهم للحصة 
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عبدهللا  الرحمان  خادم  الس2د 
عن2انه)ا) رقم 6ا الطابق 1  مرجان6 
مكناس   50000 الس2�سي  مختار 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عبدهللا  الرحمان  خادم  الس2د 
عن2انه)ا) رقم 6ا الطابق 1  مرجان6 
مكناس   50000 الس2�سي  مختار 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم -.

789I

nador conseil sarl au

GORIENT PRO SARL A.U
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
GORIENT PRO SARL A.U شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي ا الد 
عمر  وحي ازغنغان   - 62000 

الناظ2ر املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
20103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   25
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GORIENT PRO SARL A.U

غرض الشركة بإوجاز : - االستيراد 

 ،  التصدور  ب2ع املنتجات الغذائ2ة 

االجهزة املنزل2ة  م2اد   ، املنس2جات 

التنظ2ف املنزلي  الصناعي.

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 62000  - ا الد عمر  وحي ازغنغان   

الناظ2ر املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ازرار  جالل   الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د جالل ازرار عن2انه)ا) شارع 

 62000 ازغنغان  0ا  بئر انزران رقم 

الناظ2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د جالل ازرار عن2انه)ا) شارع 

 6200 ازغنغان  0ا  رقم  انزران  بئر 

الناظ2ر املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 29 و2ن22 

2020 جحت رقم 679.

790I

مستامنة شامة

SARIMO CARS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2ا1 الطابق اال ل 

الناظ2ر شارع املسيرة رقم 2ا1 

الطابق اال ل الناظ2ر، 62000، 

الناظ2ر املغرب

SARIMO CARS شركة

 اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 68 ججزئة 
حس2ني زالقة زاو2 - 62900 

زاو2 املغرب.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.10087

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 مارس 2020 جم  جح2يل  
للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
زاو2  زالقة  حس2ني  ججزئة   68» من 
«زنقة  إلى  املغرب»  زاو2   62900  -
ا حسن الثاني رقم 9 بلدوة الدري2ش 

- 62253 الدري2ش  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 15 و2ن22 

2020 جحت رقم 539.

791I

fiduciaire elbakkouri sarl au

EB MOTORS SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
قفل التصف2ة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

EB MOTORS SARL AU شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي : رقم 23 ، 
زنقة البساجين ، حي س2دي بل22ط  - 

20000  الدار الب2ضاء  املغرب.
قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 
.215951

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2019 جقرر حل  20 دجنبر  املؤرخ في 
EB MOTORS SARL AU شركة اات 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 
ال2ح2د مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
 ،  23  عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 
زنقة البساجين ، حي س2دي بل22ط  - 
20000  الدار الب2ضاء  املغرب نت2جة 

ل2قف نشاط الشركة.

  عين:
ب2غالم      املهدي    الس2د)ة) 
 Rue de Troit de Gibraltar (عن2انه)ا
الب2ضاء   الدار    Ain Diab 20180

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
بتاريخ 31 دجنبر 2019  في رقم 23 ، 
زنقة البساجين ، حي س2دي بل22ط  - 

20000  الدار الب2ضاء  املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 25 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737238.

792I

FLASH ECONOMIE

NOUR SANTE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

FISCOGEF
TEL : 05.22.27.49.96

NOUR  SANTE
رفع رأسمال الشركة

للتمع  العرفي  العقد  اطار  في 
و2ن22   22 بتاريخ  االستثنائي  العام 
 NOUR«شركة شركاء  قرر   2020
املسؤ ل2ة  اات  SANTE»شركة 

املحد دة ماولي:
الشركة  رأسمال  من  الرفع   -
الى  درهم   500.000,00 من 
طريق  عن  درهم   1.500.000,00
خلق 10.000 حصة من فئة 100,00 
محررة  ال2احدة  للحصة  درهم 

بكاملها نقدا.
الشركة  رأسمال  أصبح   بالتالي 

كما ولي:
الرافعي     عبدا تبار  الس2د   ·

9000 حصة
  750 الس2دة مان2يز اوزاب2ل       ·

حصة
ا131  الس2د واسين الرافعي     ·

حصة
ا65  الس2دة سام2ة الرافعي     ·

حصة
ا65   الس2دة اومان الرافعي      ·

حصة.
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الرافعي    طارق  محمد  الس2د 
ا131 حصة

· الس2د عمر الرافعي  ا131 حصة
االساس2ة  الق2انين  جح2ين   -
املنص2ص  التعدوالت  للشركة  فق 

عليها.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 و2م  بالب2ضاء  التجارية 

2020 جحت رقم 738167.

793I

FLASH ECONOMIE

GUIMAR
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

قفل التصف2ة

FISCOGEF
TEL : 05.22.27.49.96

GUIMAR
الــتـصـفـ2ـة النـهائــ2ــة

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
2019 قرر  31 دجنبر  املنعقد بتاريخ 

مساهم2 شركة «GUIMAR»ماولي:
- امل2افقة على جقرير املصفى

- قفل جصف2ة الشركة
- التشط2ب على الستل التجاري 

رقم 135631
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22  ا2  و2م  بالب2ضاء   التجارية 

2020 جحت رقم ا73703 

Iا79

FLASH ECONOMIE

ENTREPRISE KAMOBER
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

FISCOGEF
TEL : 05.22.27.49.96

ENTREPRISE  KAMOBER
العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
 05 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
شركة    شركاء  قرر   2020 مارس 
ENTREPRISE  KAMOBER   ماولي:

ا حصص  ب2ع  على  املصادقة   -
االجتماع2ة من طرف الس2د خضاري 

محمد الى الس2د سع2د لقص2ر.

من  السابع  الفصل  تعدول   -

الق2انين األساس2ة  للشركة.

األساس2ة  الق2انين  جح2ين   -

املنص2ص  التعدوالت  للشركة  فق 

عليها

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   23 بتاريخ  التجارية بالب2ضاء 

2020 جحت رقم 736910.

795I

MASSILIA CONSEIL

مصبنة إسلي  باألحرف الالج2ن2ة 

PRESSING ISLI
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

MASSILIA CONSEIL

 BD Mohamed V – Immeuble 30

 l’excellence 6ème étage N°16

 - Oujda ، 60000، OUJDA

MAROC

مصبنة إسلي  باألحرف الالج2ن2ة 

 PRESSING ISLI

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي إقامة 

النصرعمارة رقم127 شقة رقم 1 - 

60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

35153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   10

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : مصبنة 

 PRESSING إسلي  باألحرف الالج2ن2ة

.ISLI

غرض الشركة بإوجاز : مصبنة 
غس2ل

جنش2ف.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 -  1 شقة رقم  النصرعمارة رقم127 

60000  جدة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بشرى  لعناوة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  بشرى  لعناوة  الس2دة 
شقة  رقم127  النصرعمارة  إقامة 

رقم 1 60000  جدة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  بشرى  لعناوة  الس2دة 
شقة  رقم127  النصرعمارة  إقامة 

رقم 1 60000  جدة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   02 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم ا130.
796I

FLASH ECONOMIE

 CENTRE COMMERCIAL
LAIMOUNAT

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

FISCOGEF
TEL : 05.22.27.49.96

  CENTRE COMMERCIAL
LAIMOUNAT

العام  ا تمع  محضر  بمقت�سى 
ابريل  ا1  االستثنائي املنعقد بتاريخ  
 CENTRE شركة  شركاء  قرر   2020
 COMMERCIAL  LAIMOUNAT

ماولي:
املصادقة على ب2ع ا حصص     -
االجتماع2ة من طرف الس2دة سهام 
لفائدة  حلفي  لبنى  حلفي  الس2دة 

الس2د شع2ب حلفي.

من  السابع  الفصل  تعدول     -
الق2انين األساس2ة للشركة

األساس2ة  الق2انين  جح2ين     -
املنص2ص  التعدوالت  للشركة  فق 

عليها
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بالب2ضاء 

2020 جحت رقم 737872.

797I

fiduciairelaperformance

بودحرة تراف
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc
ب2دحرة جراف شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم ا18 
 يسالن 2 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
50019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : ب2دحرة 

جراف.
جاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الرخام بالثقس2ط
جراف2 دوف2غ

االستيراد   التصدور .
عن2ان املقر االجتماعي : رقم ا18 
50000 مكناس   - 2 مكناس   يسالن 

املغرب.
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أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عزيز  ب2دحرة  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  عزيز  ب2دحرة  الس2د 

الدري2ش  املركز  الزهرة  عين  د ار 

50000 مكناس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  عزيز  ب2دحرة  الس2د 

الدري2ش  املركز  الزهرة  عين  د ار 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 6ا18.

798I

كافج2د

EXCESS TRANSPORT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

كافج2د

86 زنقة 165 مجم2عة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار الب2ضاء 

املغرب

EXCESS TRANSPORT شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي ب2رك2ن - 

20053 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

181ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXCESS TRANSPORT

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.
زنقة   10  : عن2ان املقر االجتماعي 

 - الطابق السفلي ب2رك2ن  الشراردة 

20053 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الس2د عبد هللا س2ع2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د أو2ب قند لي :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عبد هللا س2ع2د عن2انه)ا) 

حي املاز اقامة عمبر 1 م س 13 عمارة 

الب2ضاء  الدار   20200  33 ب شقة 

املغرب.

عن2انه)ا)  قند لي  أو2ب  الس2د 
زنقة 1ا1 رقم 3 األلفة 20202 الدار 

الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  قند لي  أو2ب  الس2د 
زنقة 1ا1 رقم 3 األلفة 20202 الدار 

الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738100.

799I

الز ين املصطفى

بورزوين للبناء
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

قفل التصف2ة

الز ين املصطفى

عمارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 حمرية ، 50000، مكناس املغرب

ب2رز ين للبناء شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : اوت 

واسين اوت ب2رز ين ا حاجب - 

51000 مكناس املغرب.

قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 

.37919

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جقرر حل   2020 وناور   13 املؤرخ في 

ب2رز ين للبناء شركة اات املسؤ ل2ة 

 10.000 رأسمالها  مبلغ  املحد دة 

اإلجتماعي  مقرها  درهم  عن2ان 

ا حاجب  ب2رز ين  اوت  واسين  اوت 

نت2جة  املغرب  مكناس   51000  -

الملنافسة   ازمة القطاع.

  عين:

ب2رزامة    ب2عزة   الس2د)ة) 

اوت واسين اوت ب2رز ين  عن2انه)ا) 

املغرب  مكناس   51000 ا حاجب 

كمصفي )ة) للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 

بتاريخ 13 وناور 2020  في اوت واسين 

 51000  - ا حاجب  ب2رز ين  اوت 

مكناس املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 70ا.

800I

كافج2د

CONSTEAM
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

كافج2د

86 زنقة 165 مجم2عة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار الب2ضاء 

املغرب

CONSTEAM شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي ب2رك2ن - 

20053 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

179ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSTEAM

غرض الشركة بإوجاز : املتاجرة في 

أجهزة السانتير.

زنقة   10  : عن2ان املقر االجتماعي 

 - الطابق السفلي ب2رك2ن  الشراردة 

20053 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : قسبي  واسين  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  قسبي  واسين  الس2د 

ليساسفة ججزئة املغرب ا تدودة رقم 

32 20190 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  قسبي  واسين  الس2د 

ا تدودة  املغرب  ججزئة  ليساسفة 

رقم 32 20190 الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738085.

801I
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WAY CONSEIL

LHAM TRAVAUX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LHAM TRAVAUX شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
2 د ار أسلدا أسني ا ح2ز  - 0000ا 

مراكش املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.87389

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد شمير   )ة)  جف2يت الس2د 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   5.000
)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   5.000
و2ن22   23 بتاريخ  شمير   أشرف 

.2020
ملدوني  م2نة  )ة)  الس2د  جف2يت 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   5.000
)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   5.000
و2ن22   23 بتاريخ  شمير   أشرف 

.2020
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   06 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113926.

802I

FLASH ECONOMIE

 SCE  إس.�سي.أوه كيميكالز
CHEMICALS
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

SCE CHEMILCALS
شركة مساهمة، 

رأسمالها 55.320.000ا درهم
املقر الرئيس: 108، شارع السفير بن 

عائشة، 20300 الدارالب2ضاء
التعريف الضريبي رقم 26093569 - 

الصند ق ال2طني للضمان 

االجتماعي رقم 1103933

الستل التجاري رقم 09997ا 

- التعريف امل2حد للمقا لة 

002106081000026

الزيادة في رأسمال الشركة

عن  صادر  قرار  بم2جب  أ ال: 

 15 بتاريخ  االستثنائي  العام  ا تمع 

ماي 2020، قرر املساهم2ن في شركة 

في  الزيادة  ك2م2كالز»  إس.�سي.أ ه   »

رأسمال الشركة بمبلغ 90.000ا.127 

55.320.000ا  من  درهم  رفعه 

عن  درهم   582.810.000 إلى  درهم 

سهم  900.ا1.27  إصدار  طريق 

جدود بق2مة إسم2ة بمبلغ 100 درهم 

لشخصين  مخصصة  سهم،  لكل 

العمل2ة  اثنين،  هي  اعتباريين 

بمكافأة االصدار بمبلغ  املرفقة بأداء 

جم2عها  جحرر  درهم،  ا12.510.59 

نقدا عند االكتتاب. 

باالكتتاب  التصريح  جم  ثان2ا: 

 األداء بتاريخ 2020/06/24.

في  اإلدارة  مجلس  قام  ثالثا: 

 24/06/2020 في  املنعقدة  جلسته 

االنجاز  على  باملصادقة  االشهاد 

الرأسمال  في  الزيادة  لعمل2ة  النهائي 

درهم،  جبعا  90.000ا.127  بمبلغ 

النظام  من   7 املادة  تعدول  لذلك، 

«رأسمال  ل2صبح  للشركة  األسا�سي 

مبلغ  في  محددا  اآلن  منذ  الشركة» 

إلى  مقسم  درهم   582.810.000

درهم   100 سهم بق2مة   5.828.100

لكل سهم.

رابعا:  جم اإلوداع القان2ني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

جحت   2020/07/03 بتاريخ  الب2ضاء 

عدد 738161.
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FLASH ECONOMIE

ريدي جيزم2ن مار ك

REDI GISEMENT MAROC 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات مسؤ ل   ح2د
 REDI ريدي جيزم2ن مار ك 

GISEMENT MAROC
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
جم    13-02-2017 بتاريخ  الب2ضاء  
 ضع القان2ن األسا�سي لشركة اات 
مسؤ ل  اات   ، محد دة  مسؤ ل2ة 
ف2ما  جتمثل خصائصها   ح2د  التي 

ولي:
ريدي جيزم2ن  اسم الشركة:   -  1
REDI GISEMENT MAROC مار ك

SARL A.U :2 - الشكل القان2ني
عن   البحث  الشركة:  هدف   -  3
املناجم - صناعة التعدون.                                              
املناجم  استكشاف  استغالل 
 استخراج املعادن  األجربة  املعادن 

النادرة            
:الدارالب2ضاء   الرئي�سي  املقر   4-
شارع ب2رك2ن،زنقة جعفر بن حبيب 
اقامة املشرق II , الطابق األ ل رقم 3  

-5 املدة : 99 سنة.
درهم   100،000.00 املال:  رأس 
 1000 )مائة ألف درهم) مقسمة إلى 
)مائة  درهم   100.00 بق2مة  حصة 
اكتتبت    ال2احدة  للحصة  درهم) 
للشريك  حررت جم2عها  خصصت 

ال2ح2د كما ولي : 
 1000 محمد  جم2ياس  الس2د  

CIN: B 60968 حصة  رقم
-التس2ير: جم تع2ين الس2د جم2ياس 
لفترة  للشركة  ال2ح2د  املسير  محمد 
غير محددة بطاقة التعريف ال2طن2ة 

B 60968 رقم
لكل ال2ثائق  جم اإلوداع القان2ني  

:اإلوداع القان2ني: -
الشركة   لتأسيس  املستعملة  
الدار  لالستثمار   باملركزا ته2ي 

الب2ضاء الكبرى.

  2017 :مارس   08 بتاريخ  جم    
تست2ل الشركة في الستل التجاري 

الب2ضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

جحت رقم371711

Iا80

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté TRANSPORT DE
 PERSONNEL ZAKARIA

BENHAMMADI  SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 01 املسيرة 1, «س» رقم 

32 ، 0000ا، مراكش املغرب

 Sté «TRANSPORT DE

 PERSONNEL ZAKARIA

  BENHAMMADI» SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارعبد 

الكريم ا خطابي زنقة حسن بن 

مبارك إقامة ا خطاب2ة عمارة 

ب الطابق األ ل رقم 3 - 0000ا 

مراكش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

655ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 Sté  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 «TRANSPORT DE PERSONNEL

 ZAKARIA BENHAMMADI»

. SARL AU
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نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املستخدمين لصا ح الغير.

شارعبد   : عن2ان املقر االجتماعي 
بن  حسن  زنقة  ا خطابي  الكريم 
ب  عمارة  ا خطاب2ة  إقامة  مبارك 
الطابق األ ل رقم 3 - 0000ا مراكش 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بنحمادي  الس2د زكرياء 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د زكرياء بنحمادي عن2انه)ا) 
0000ا  الز ين  س2د  الفقراء  درب 

مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د زكرياء بنحمادي عن2انه)ا) 
0000ا  الز ين  س2د  الفقراء  درب 

مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113923.

805I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

R.C.E
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

R.C.E شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 
اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 275 جادة 
الزرقط2ني ط 1 الدار الب2ضاء 
20000 الدار الب2ضاء اململكة 

املغرب2ة.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

8371ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 03 مارس 2020 جم  جح2يل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

الدار   1 جادة الزرقط2ني ط   275»

الب2ضاء  الدار   20000 الب2ضاء 
رقم   6 «الزهار  إلى  اململكة املغرب2ة» 

الدار   20000  - س2دي معر ف   27

الب2ضاء  اململكة املغرب2ة».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 18 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم ا73625.

806I

إسترليس

الدار الكبيرة اميناجمون
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

إسترليس
شارع عبد امل2من 17 ساحة باست2ر 

بناوة باست2ر طابق 2 شقة 2  ص.ب 

20360 شارع عبد امل2من 17 

ساحة باست2ر بناوة باست2ر طابق 

2 شقة 2  ص.ب 20360، 20360، 

الدارالب2ضاء املغرب

الدار الكبيرة ام2ناجم2ن شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي  شارع 

لال ال2اق2ت زا ية مصطفى املعاني 

الطابق 1 رقم 65  - 20090 الدار 

الب2ضاء اململكة املغرب2ة

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62911ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   12

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
الدار   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

الكبيرة ام2ناجم2ن.
غرض الشركة بإوجاز : ب2ع األثاث
شارع    : االجتماعي  املقر  عن2ان 
املعاني  مصطفى  زا ية  ال2اق2ت  لال 
الدار   20090  -   65 رقم   1 الطابق 

الب2ضاء اململكة املغرب2ة.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبدالكريم  اوب2رك  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عبدالكريم  اوب2رك  الس2د 
  66 الرقم  الشهداء  زنقة  عن2انه)ا) 

26000 سطات اململكة املغرب2ة.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عبدالكريم  اوب2رك  الس2د 
  66 الرقم  الشهداء  زنقة  عن2انه)ا) 

26000 سطات اململكة املغرب2ة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ا2  بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 11329.
807I

FIDUCIAIRE LAMIN

GHITTA MAKE UP
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
GHITTA MAKE UP شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي B 29 محل 

رقم 2 ججزئة رياض الزيت2ن طريق 
عين الشقف  - 30000 فاس  املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GHITTA MAKE UP
غرض الشركة بإوجاز : ا حالقة   

التجم2ل.
 B  29  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الزيت2ن  رياض  ججزئة   2 رقم  محل 
فاس    30000  - طريق عين الشقف  

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : س2ف  سعاد  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  س2ف  سعاد  الس2دة 
الشقف  عين  طريق  أهل2  ججزئة   5
إقامة كنزة   5 بل2ك  ا  الطابق األ ل 

30000 فاس  املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  س2ف  سعاد  الس2دة 
الشقف  عين  طريق  أهل2  ججزئة   5
إقامة كنزة   5 بل2ك  ا  الطابق األ ل 

30000 فاس  املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1582/020.

808I
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ETS COMPTA HOUSE

SOSABDEL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة

 اات الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

SOSABDEL شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 
اكلم2س خن2فرة - 052ا5 اكلم2س  

خن2فرة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   06
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOSABDEL
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 
الصا ح  املاء  -التطهير    املختلفة 

للشرب.
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
052ا5   - خن2فرة  اكلم2س  التقدم 

اكلم2س  خن2فرة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الصابري  هللا  عبد  الس2د 
مركز   01 التقدم  حي  عن2انه)ا) 
اكلم2س  052ا5  خن2فرة  اكلم2س 

خن2فرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:

الصابري  هللا  عبد  الس2د 

مركز   01 التقدم  حي  عن2انه)ا) 

اكلم2س  052ا5  خن2فرة  اكلم2س 

خن2فرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

ا2 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 125.

809I

ALTOBEN FINANCIAL NETWORK

WEST STATIONS

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 ALTOBEN FINANCIAL

NETWORK

 RUE 6 OCTOBRE N° 6 APPT

 N° 3, 3EME ETG BVD AL

 MASSIRA QUARTIER RACINE

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

WEST STATIONS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

6 اكت2بر الطابق 3 العمارة 3 شارع 

املسيرة - 20100 الدار الب2ضاء 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

155ا6ا

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   25

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 WEST  : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

.STATIONS

إدارة      : غرض الشركة بإوجاز 

تس2ير محطات  ال2ق2د.

زنقة   6  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

شارع   3 العمارة   3 اكت2بر الطابق   6

الب2ضاء  الدار   20100  - املسيرة 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة مدوحة شبعة ا حضري :  

700 حصة بق2مة 100 درهم للحصة

الس2دة ران2ة الدرهم :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د ج2د الدرهم :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 100   : الدرهم  ن2رهان  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

ا حضري  شبعة  مدوحة  الس2دة 

عن2انه)ا) شارع البحرية رقم ا2 الحي 

ا حسني  70000 الع22ن املغرب .

عن2انه)ا)  الدرهم  ران2ة  الس2دة 

الحي ا حسني   ا2  شارع البحرية رقم 

70000 الع22ن املغرب .

عن2انه)ا)  الدرهم  ج2د  الس2د 

الحي ا حسني   ا2  شارع البحرية رقم 

70000 الع22ن املغرب .

الس2دة ن2رهان الدرهم عن2انه)ا) 

الحي ا حسني   ا2  شارع البحرية رقم 

70000 الع22ن املغرب .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

ا حضري  شبعة  مدوحة  الس2دة 

عن2انه)ا) شارع البحرية رقم ا2 الحي 

ا حسني  70000 الع22ن املغرب 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم -.

810I

STE HTCPRO SARL

ITSTYLE MENA & AFRIQUE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تغ2ير نشاط الشركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

 ITSTYLE MENA & AFRIQUE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها االجتماعي 77 شارع 

عقبة شقة ا أكدال - 10000 

الرباط املغرب.

تغ2ير نشاط الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.129275

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

تغ2ير  جم   2020 ماي   06 في  املؤرخ 

التس2يق   -  » من  الشركة  نشاط 

ملستحضرات التجم2ل ،

 - ججارة،        

 - أعمال مختلفة. « إلى «- أشغال 

مختلفة  البناء

- إرشادات  جدبير 

- استيراد  جصدور».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 جحت رقم ا10530.

811I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté «NORYM IMPORT ET

EXPORT» SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 01 املسيرة 1, «س» رقم 

32 ، 0000ا، مراكش املغرب

 Sté «NORYM IMPORT ET

EXPORT» SARL AU شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
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 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارعبد 

الكريم ا خطابي زنقة حسن بن 

مبارك إقامة ا خطاب2ة عمارة 

ب الطابق األ ل رقم 3 - 0000ا 

مراكش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

583ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 Sté  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 «NORYM IMPORT ET EXPORT»

.SARL AU

- استيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

جم2ع أن2اع املنتجات.

- مقا ل في أشغال البناء  األشغال 

املختلفة.

أجهزة  ب2ع  شراء   -

الكمب22جر مستلزمات املكاجب..

شارعبد   : عن2ان املقر االجتماعي 

بن  حسن  زنقة  ا خطابي  الكريم 

ب  عمارة  ا خطاب2ة  إقامة  مبارك 

الطابق األ ل رقم 3 - 0000ا مراكش 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الن2ا ي  املصطفى  م2الي  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الن2ا ي  املصطفى  م2الي  الس2د 
ا180  رقم   1 ص2ك2ما  عن2انه)ا) 

اسكج2ر 0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:

الطالبي  الرحمان  عبد  الس2د 

عن2انه)ا) اسكج2ر ججزئة الر م2ة 2 

رقم 35 0000ا مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113861.

812I

FLASH ECONOMIE

CAP MISSION
إعالن متعدد القرارات

CAP MISSION

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

رأسمالها:50.000،00 درهم 

 مقرها االجتماعي: 332 شارع 

ابراه2م الر داني ,رقم 6 ,معاريف - 

  20330

رقم التق22د في الستل التجاري: 

297615 -الدار الب2ضاء

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 فبراور 2020   18 فبراور 

CAP MISSION 2020  لشركة

جم اجخاا القرارات التال2ة:  

جف2يت الس2د علي النشناش 175 

حصة اجتماع2ة التي وملكها في رأس 

CAP MISSION -مال شركة

درهم   100،00 إسم2ة  بق2مة    

لفائدة الس2د احمد النشناش

جح2يل الشكل القان2ني للشركة   

محد دة  مسؤ ل2ة  اات  شركة  من 

اات الشريك ال2ح2د إلى شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة-

النشناش  احمد  الس2د  تع2ين 

كمسيرا ثان2ا للشركة-

ابن  زنقة   26 في  فرع  إنشاء   

طف2ل،0ا203 الدار الب2ضاء-

للشركة  اإلجتماعي  املقر  جح2يل   

ست2دو2  امل2من،  عبد  شارع   52 إلى 

الدار  املنار،20250  إقامة  ا  رقم 

الب2ضاء-.

بإضافة  الشركة  نشاط  ج2س2ع 

ميسر  التال2ة:» س2ط    األنشطة 

أ ل2اء  بين  تعل2م2ة  د رات  لتنظ2م 

أم2ر الطالب من جهة   املعلمين   

من  الذاج2ين  املقا لين  من   غيرهم 
جهة أخرى

إلى  الشركة  رأسمال  رفع 

درهم من خالل دمج   500.000،00

بالس2د  املرجبط  ا تاري  ا حساب 

 292.500،00 بمبلغ  النشناش  علي 

درهم مما أدى إلى إنشاء 2.925 سهم 

صادرة بق2مة إسم2ة 100 درهم   من 

خالل إنشاء   إصدار ما يعادل 1575 

سهما اجتماع2ا جدودا بق2مة إسم2ة 

ا حال2ة أي  الق2مة اإلسم2ة  تسا ي 

100 درهم لكل سهم مكتتب بالكامل 

النشناش  احمد  الس2د  قبل  من 

قدره  نقدي  مبلغ  بدفع  قام  الذي 

157.500،00 درهم مقابل اإلكتتاب

األسا�سي  النظام  ص2اغة  إعادة 

للشركة-

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 22 بتاريخ  الب2ضاء  بالدار  التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 736528

813I

FIDAROC GRANT THORNTON

VWT MAROC
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

FIDAROC GRANT THORNTON

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 7ا

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

VWT MAROC  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع  عبد 

اللط2ف بن قد ر ، حي راسين، شقة 

6 ، الطابق الثالث  - 20000  الدار 

الب2ضاء املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.218671

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم تع2ين   2020 وناور   22 املؤرخ في 
مسير جدود للشركة الس2د)ة)  بيتافي 

كريست2ان ميش2ل كمسير  ح2د
جبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 5ا7368.

Iا81

B2RE

SOCIETE B2RE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

B2RE
 AVENUE A LOT BEN

 DAANOUN HAY TADDERT
 KHEMISSET ، 15100،
KHEMISSET MAROC

SOCIETE B2RE شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم ا2 

ججزئة بندعن2ن حي جدارت - 15000 
ا خميسات املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

297ا2.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر   2020 و2ل22ز   06 في  املؤرخ 
حل شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة 
رأسمالها  مبلغ    SOCIETE B2RE
مقرها  درهم  عن2ان   100.000
بندعن2ن  ججزئة  ا2  رقم  اإلجتماعي 
ا خميسات   15000  - جدارت  حي 

املغرب نت2جة ل : شدة املنافسة.
رقم  ب  التصف2ة  مقر  حدد    
جدارت  حي  بندعن2ن  ججزئة  ا2 
ا خميسات   15000 ا خميسات 

املغرب. 
  عين:

الس2د)ة) ك2ثر  جدود   عن2انه)ا) 
ججزئة بن دعن2ن حي جادارت 15000 
)ة)  كمصفي  املغرب  ا خميسات 

للشركة.



ففف8 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

الس2د)ة) فائزة   جدود   عن2انه)ا) 

ججزئة بن دعن2ن حي جادارت  15000 

)ة)  كمصفي  املغرب  ا خميسات 

للشركة.

الس2د)ة) هدى   جدود   عن2انه)ا) 

ججزئة بن دعن2ن حي جادارت  15000 

)ة)  كمصفي  املغرب  ا خميسات 

للشركة.
السبع العل2ي   الس2د)ة) سك2نة  

حي  دعن2ن  بن  ججزئة  عن2انه)ا)    

ا خميسات املغرب   15000 جادارت  

كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 07 بتاريخ  با خميسات   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 20ا.

815I

LA VIE FISCALE

ALUFACE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

ALUFACE شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد السادس حي املسيرة رقم 36 

 جدة - 60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

35111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور  ا2 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALUFACE

مقا لة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء 

نجارة االملن22م

التجارة بان2اعها.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 36 محمد السادس حي املسيرة رقم 

 جدة - 60000  جدة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د امساعد محمد 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د امساعد محمد عن2انه)ا) 

شارع محمد السادس حي املسيرة رقم 

36  جدة 60000  جدة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د امساعد محمد عن2انه)ا) 

شارع محمد السادس حي املسيرة رقم 

36  جدة 60000  جدة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   25 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1252.

816I

PF EXPERTS

KECH WSH
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

PF EXPERTS

32 زنقة ابن عط2ة, عمارة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش ، 0000ا، 

مراكش املغرب

KECH WSH شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي بف 
إكسبير، 32 زنقة بن عط2ة عمارة 

بنعبد الرازق  شقة 13 جليز - 
0020ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
585ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 KECH : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.WSH
- سناك،   : غرض الشركة بإوجاز 

ال2جبات ا خف2فة..
بف   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
عمارة  عط2ة  بن  زنقة   32 إكسبير، 
بنعبد الرازق  شقة 13 جليز - 0020ا 

مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 DZIRI KARIM :  50 الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 BARRE BENOIT :  50 الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د DZIRI KARIM عن2انه)ا) 
 RUE DES ROSES 77230  57

.JUILLY France
 BARRE BENOIT الس2د 
 CHEMIN L’ORATOIRE عن2انه)ا) 
 DE BOUC 73120 GARDANNE

.France
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د DZIRI KARIM عن2انه)ا) 
 RUE DES ROSES 77230  57

JUILLY France

 BARRE BENOIT الس2د 

 CHEMIN L’ORATOIRE عن2انه)ا) 

 DE BOUC 73120 GARDANNE

France

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113862.

817I

njbusiness

NICE FORCE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

njbusiness

 imm bureau zineb n°18 etage 3

 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 30000، fes maroc

NICE FORCE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مكاجب 
زينب شقة 18 الطابق 3 شارع عبد 

العالي بنشقر ن املدونة ا تدودة 

فاس - 30000  فاس املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا0 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 NICE  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.FORCE

شركة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء   األشعال املختلفة.

مكاجب   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
شارع عبد   3 الطابق   18 زينب شقة 

ا تدودة  املدونة  بنشقر ن  العالي 

فاس - 30000  فاس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.650   : بقدور  عثمان  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 1.700   : ا �سي  مل2كة  الس2دة 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 1.650   : ب2طاهر  أمين  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 1650  : بقدور  عثمان  الس2د 
بق2مة 100 درهم.

 1700  : ا �سي  مل2كة  الس2دة 
بق2مة 100 درهم.

 1650  : ب2طاهر  أمين  الس2د 
بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)   بقدور  عثمان  الس2د 
 2 العنبرة  ججزئة  ب  29س  رقم 

ز اغةفاس 30000 فاس  املغرب.
 9 الس2دة مل2كة ا �سي عن2انه)ا) 
طريق   2 شارع أحمد الشرقا ي رقم 
فاس    30000 فاس  الشقف  عين 

املغرب.
عن2انه)ا)  ب2طاهر  أمين  الس2د 
الشقة 12 الطابق 2 ججزئة القر يين 
 30000 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس  املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د محمد الدو2ري عن2انه)ا) 
فاس  تغات  ا حدوقة   3 62/ك  رقم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم ا156.
818I

م2ثق)رش2د ارهمي)

SOCITE KHABIA SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

م2ثق)رش2د ارهمي)
اقامة الرحمة شارع عبد الكريم 

ا خطابي الطابق اال ل شقة 1 كليز 
مراكش ، 0000ا، مراكش املغرب
Socite Khabia Sarl شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي مراكش 
ح2مة بريمة درب شت2كة رقم6 
مراكش  0000ا مراكش  املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.19225
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 فبراور   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 Julien )ة)  الس2د  جف2يت 
Chavardes 2.000 حصة اجتماع2ة 
من أصل 000.ا حصة لفائدة  الس2د 
 Ahssine ait Lahcen ouhmad )ة) 

بتاريخ 25 فبراور 2020.
 Danielle )ة)  الس2د  جف2يت 
اجتماع2ة  حصة   Sanchez 2.000
من أصل 000.ا حصة لفائدة  الس2د 
 Abdessamad  Ait Bahmad )ة) 

بتاريخ 25 فبراور 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   12 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 3125ا.

819I

FIDULIMAR

I.M.3
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

I.M.3 شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زاكر 
اكن22ن - 5300ا جنغير املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
.I.M.3 : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

: مقا ل في  غرض الشركة بإوجاز 
االشغال املختلفة   البناء

الغرس    عمل2ات  في  مقا ل 
اصالح املراكن   االزقة   املساحات 

ا خضراء.
زاكر   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

اكن22ن - 5300ا جنغير املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د  عبي امبارك :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : الس2د  عبي محمد 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  امبارك  الس2د  عبي 

زاكر اكن22ن 5300ا جنغير املغرب.
الس2د  عبي محمد عن2انه)ا) زاكر 

اكن22ن 5300ا جنغير املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  امبارك  الس2د  عبي 

زاكر اكن22ن 5300ا جنغير املغرب
الس2د  عبي محمد عن2انه)ا) زاكر 

اكن22ن 5300ا جنغير املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  االبتدائ2ة بتنغير  

2020 جحت رقم -.
820I

PREMIUM FINANCE

YAYA ALI MODELE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

YAYA ALI MODELE شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي عمارة 

التازي رقم 5   6 باب اكنا   - 0000ا 

مراكش املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

9607ا.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 20 و2ن22 2020 جم  جح2يل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

باب اكنا     6    5 «عمارة التازي رقم 

- 0000ا مراكش املغرب» إلى «شارع 

ال2ت  م2ل   منارة  السادس  محمد 

0000ا مراكش    -  13.1 ل2كال ا ن2تي 

املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113937.

821I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

بيدريسيو كار
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب

ب2دريس22 كار شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 35 حي 

فاوزة - 000ا5 خن2فرة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1ا33

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ب2دريس22 كار.

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق.

 35 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 

حي فاوزة - 000ا5 خن2فرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عبد الرح2م ب2حم2ة :  500 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : الس2د بدر الدون ب2حم2ة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

ب2حم2ة  الدون  بدر  الس2د 

عن2انه)ا) ججزئة ل2لى رقم 01  000ا5 

خن2فرة املغرب.

ب2حم2ة  الرح2م  عبد  الس2د 

عن2انه)ا) ججزئة ل2لى رقم 01  000ا5 

خن2فرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

ب2حم2ة  الدون  بدر  الس2د 

عن2انه)ا) ججزئة ل2لى رقم 01  000ا5 

خن2فرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بخن2فرة  بتاريخ 06 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 137.

822I

كافج2د

TRANSFORMANCE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

كافج2د

86 زنقة 165 مجم2عة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار الب2ضاء 

املغرب

TRANSFORMANCE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة واق2ت الطابق ا خامس شقة 
*د* - 20200 الدار الب2ضاء املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.236067
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 07 فبراور 2020 جم  جح2يل  
للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
الطابق  واق2ت  اللة  شارع   39» من 
الدار   20200  - *د*  ا خامس شقة 
الب2ضاء املغرب» إلى «زا ية زنقة ابن 
امل2لد  ججزئة  الصغير  كثير  حسن 
 20020  -   17 شقة رقم  *د*  عمارة 

الدار الب2ضاء  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738187.
823I

كافج2د

TRANSFORMANCE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تغ2ير تسم2ة الشركة

كافج2د
86 زنقة 165 مجم2عة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب2ضاء 

املغرب
TRANSFORMANCE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها االجتماعي 39 شارع 
اللة واق2ت الطابق ا خامس شقة 
*د* - 20200 الدار الب2ضاء املغرب.

تغ2ير تسم2ة الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

236067
العام  ا تمع  بمقت�سى   
فبراور   07 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  تسم2ة  تغ2ير  جم   2020
إلى   «TRANSFORMANCE» من 
 COACHING QUEBEC MAROC»

. «AFRICA
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738187.
Iا82

njbusiness

MOUNIR TRA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
رفع رأسمال الشركة

njbusiness
 imm bureau zineb n°18 etage 3
 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 30000، fes maroc
MOUNIR TRA شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
ب2خاريست شارع بير ت الزه2ر 2 

فاس - 30000 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.50773

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم   2020 و2ن22   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   1.000.000»
 1.100.000» إلى  درهم»   100.000»
درهم» عن طريق :  إدماج احت2اطي أ  
أرباح أ  عال ات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1556.
825I

كافج2د

TRANSFORMANCE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تغ2ير نشاط الشركة

كافج2د
86 زنقة 165 مجم2عة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار الب2ضاء 

املغرب
TRANSFORMANCE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها االجتماعي 39 شارع 
اللة واق2ت الطابق ا خامس شقة 
*د* - 20200 الدار الب2ضاء املغرب.

تغ2ير نشاط الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.236067

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تغ2ير   2020 فبراور   07 املؤرخ في 

«مكتب الدراسة  نشاط الشركة من 

«التدريب  التك2ين  إلى   البحث» 

 االستشارة».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738187.

826I

EXTRA COMPT

JIWAR  AL  KHAYR
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

EXTRA COMPT

 SECTEUR A RUE 33 N° 6 EL

 BASSATINE ، 50020، MEKNES

MAROC

JIWAR  AL  KHAYR شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مجم2عة 

ب ، زنقة 19 ، رقم 7 ، البساجين  - 

50020 مكناس املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

9661ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 مارس   02

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

  JIWAR : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.AL  KHAYR

التصدور   : غرض الشركة بإوجاز 

 – األحداث  جنظ2م   –  اإلستيراد  

ن2ك2ص.

عن2ان املقر االجتماعي : مجم2عة 
 - البساجين    ،  7 رقم   ،  19 زنقة   ، ب 

50020 مكناس املغرب.
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أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عبد الرحمان  نان  :  200 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 200   : ب2ش2كي  أحمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

200 حصة    : الس2دة زهرة  نان  

بق2مة 100 درهم للحصة .

200 حصة    : الس2د كريم اجباج2 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د ن2ر الدون ا حبيب  :  200 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الرحمان  نان   عبد  الس2د 

50020 مكناس  البساجين   عن2انه)ا) 

املغرب.

عن2انه)ا)  ب2ش2كي  أحمد  الس2د 

البساجين  50020 مكناس املغرب.

عن2انه)ا)  زهرة  نان   الس2دة 

البساجين  50020 مكناس املغرب.

عن2انه)ا)  اجباج2  كريم  الس2د 

البساجين  50020 مكناس املغرب.

ا حبيب  الدون  ن2ر  الس2د 

50020 مكناس  البساجين   عن2انه)ا) 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الرحمان  نان   عبد  الس2د 

50020 مكناس  البساجين   عن2انه)ا) 

املغرب

عن2انه)ا)  بنعدة  محمد  الس2د 

البساجين  50020 مكناس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   13 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1332  .

827I

SARL

BLUEHILL INVEST
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

BLUEHILL INVEST شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 71ـ73 

شارع إبن جاشفين - 22000 الدار 

الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

63231ا

 06 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2018 شتنبر 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BLUEHILL INVEST

مشاركة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األسهم في الشركات.

71ـ73   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

الدار   22000  - جاشفين  إبن  شارع 

الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ساجد  أمال  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ساجد  أمال  الس2دة 

 22000 كال2ف2رن2ا   العزيزية  ممر 

الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ساجد  أمال  الس2دة 

 22000 كال2ف2رن2ا   العزيزية  ممر 

الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 20 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 11680.

828I

SARL

SIHMA

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

رفع رأسمال الشركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

SIHMA  شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سم2ة،إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 رقم 22، النخ2ل - 22000 الدار 

الب2ضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

963ا2ا.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جم   2020 و2ن22   25 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   3.900.000»

«000.000.ا  إلى  درهم»   100.000»

جقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أ  ع2ن2ة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 12837.

829I

JANA DU NORD

جنى دي نوغ
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

JANA DU NORD
 Résident 142 rue Ibn Hicham
 branes tanger. Résident 142

 rue Ibn Hicham branes tanger.،
90100، Tanger Maroc

جنى دي ن2غ شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 
هشام رقم 2ا1 البرانص طنجة - 

90100 طنجة اململكة املغرب2ة
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   12
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
جنى   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

دي ن2غ.
االنقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ال2طني   الد لي للبضائع.
: زنقة ابن  عن2ان املقر االجتماعي 
 - طنجة  البرانص  2ا1  رقم  هشام 

90100 طنجة اململكة املغرب2ة.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
أحلي عن2انه)ا)  الس2دة شريفة  
ججزئة  الريحان   شارع    2 البرانص 
  90100 طنجة   56 رقم  النرجس 

طنجة اململكة املغرب2ة.
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:

أحلي عن2انه)ا)  الس2دة شريفة  

ججزئة  الريحان   شارع    2 البرانص 

  90100 طنجة   56 رقم  النرجس 

طنجة اململكة املغرب2ة

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 231963.

830I

مستامنة شامة

SARIMO CARS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

تع2ين مسير جدود للشركة

مستامنة شامة

شارع املسيرة رقم 2ا1 الطابق اال ل 

الناظ2ر شارع املسيرة رقم 2ا1 

الطابق اال ل الناظ2ر، 62000، 

الناظ2ر املغرب

SARIMO CARS  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 68 ججزئة 

حس2ني زالقة زاو2 - 62900 زاو2 

املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.10087

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 مارس   06 املؤرخ في 

مسير جدود للشركة الس2د)ة) سالم 

ل2لى كمسير آخر

جبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 15 و2ن22 

2020 جحت رقم 539.

831I

STE DOMICILE CONSEIL

SOCIETE W.ANAS S.A..R.L
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرس2ف 

املغرب
SOCIETE W.ANAS S.A..R.L شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 38 

زنقة مراكش حي السعادة جرس2ف - 
3500 جرس2ف املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.1051
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2020 و2ن22   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«100.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   1.500.000» إلى  درهم» 
أ   نقدوة  حصص  جقدوم    : طريق 

ع2ن2ة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 06 بتاريخ  بجرس2ف   االبتدائ2ة 
و2ل22ز 2020 جحت رقم 792/2020.

832I

Cabinet d’Affaires GT CONSULTING

GESTAURATION
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 Cabinet d›Affaires GT
CONSULTING

 Résidence CITY GARDEN - Imm
 A43 - 4ème Etage - 21, rue

 Yougoslavie GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC
gestauration شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي امللك 

جاركا 2ا، الرقم 8ا املكتب املرفق 
2 ججزئة الهار �سي ل22دي جاركة - 

0000ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
577ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   11
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.gestauration
تشغ2ل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مطعم ش2اء ب2تزا.
عن2ان املقر االجتماعي : امللك جاركا 
2ا، الرقم 8ا املكتب املرفق 2 ججزئة 
0000ا   - جاركة  ل22دي  الهار �سي 

مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 amr holding sarl :  325 الشركة

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
ز جة  ك2فير  ج2نف2اف  الس2دة 
 100 حصة بق2مة   175   : العمراني 

درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
 amr holding sarl الشركة 
8ا  الرقم  2ا،  امللك جاركا  عن2انه)ا) 
الهار �سي  ججزئة   2 املرفق  املكتب 
ل22دي جاركة 0000ا مراكش املغرب.
ز جة  ك2فير  ج2نف2اف  الس2دة 
2ا،  جاركا  امللك  عن2انه)ا)  العمراني 
ججزئة   2 املرفق  املكتب  8ا  الرقم 
0000ا  جاركة  ل22دي  الهار �سي 

مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ا ت2طي  العمراني  مهدي  الس2د 
8ا ججزئة الهار �سي  عن2انه)ا) الرقم 

جاركة 0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113858 .
833I

CABINET COMPTABLE SAKHI

GYVOX-TECH
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE ANNASR
 BD MOHAMED 6 IMM GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
GYVOX-TECH شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي م2الي 

عبد هللا زنقة 231 رقم 17 عين 
الشق - 80ا20 الدار الب2ضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.119361

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم   2020 و2ل22ز   06 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«00.000ا درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
أ   نقدوة  حصص  جقدوم    : طريق 

ع2ن2ة.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738592.
Iا83

MODATA

MODATA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

MODATA
ججزئة سان2ة رقم 73 مدو2نة الدار 
الب2ضاء ، 90ا29، الدار الب2ضاء 

املغرب
MODATA شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

سان2ة رقم 73 مدو2نة الدار الب2ضاء 
- 90ا29 الدار الب2ضاء املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.219529
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بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 و2ن22   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جف2يت الس2د )ة) محمد  مست2ي 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة   250

)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.000

و2ن22   16 بتاريخ  الطالبي  ا حسين 

.2020

العالمي   )ة)  الس2د  جف2يت 

من  اجتماع2ة  حصة   250 مست2ي 

الس2د  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

)ة) احمد  الدحم2ني بتاريخ 16 و2ن22 

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738059.

835I

Cabinet d’Affaires GT CONSULTING

عمر  ه2لدونغ 

AMR HOLDING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 Cabinet d›Affaires GT

CONSULTING

 Résidence CITY GARDEN - Imm

 A43 - 4ème Etage - 21, rue

 Yougoslavie GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

عمر  ه2لدونغ amr holding شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

الهار �سي جاركة - 0000ا مراكش 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

93ا103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   17

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
عمر    : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.amr holding ه2لدونغ
امللك2ة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
األ راق  ملحفظة  النشطة   اإلدارة 
خدمات  جم2ع  ،  جنف2ذ  املال2ة 
اإلدارية  املحاسب2ة  املساعدة 
ا خدمات  من   املال2ة  غيرها 
التابعة  جم2ع  لشركاتها  املساعدة 
 ، املباشرة  غير  أ   املباشرة  القن2ات 
حتى في شكل مشاركات في املغرب أ  
أجنبي خاصة في النشاط  في ا خارج. 
جحت غطاء شركتها الفرع2ة التي جدور 

مطعم ب2تزا.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
مراكش  0000ا   - جاركة  الهار �سي 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 15.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د ال2اس ب2ن2ا غالي عمراني 
 100 بق2مة  حصة  ا2    : ا ت2طي 

درهم للحصة .
عمراني  ماري  كاملة  الس2دة 
 100 بق2مة  حصة  ا2    : ا ت2طي 

درهم للحصة .
عمراني  ماري  إناس  الس2دة 
 100 بق2مة  حصة  ا2    : ا ت2طي 

درهم للحصة .
كل2م2نس  ماري  إوم2لي  الس2دة 
 100 بق2مة  حصة   39   : د ك2مب 

درهم للحصة .
  : الس2د مهدي العمراني ا ت2طي 
39 حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د ال2اس ب2ن2ا غالي عمراني 
ججزئة  8ا  الرقم  ا ت2طي عن2انه)ا) 
مراكش  0000ا  جاركة  الهار �سي 

املغرب.
عمراني  ماري  كاملة  الس2دة 
ججزئة  8ا  الرقم  ا ت2طي عن2انه)ا) 
مراكش  0000ا  جاركة  الهار �سي 

املغرب.

عمراني  ماري  إناس  الس2دة 
ججزئة  8ا  الرقم  ا ت2طي عن2انه)ا) 
مراكش  0000ا  جاركة  الهار �سي 

املغرب.
كل2م2نس  ماري  إوم2لي  الس2دة 
ججزئة  8ا  الرقم  د ك2مب عن2انه)ا) 
مراكش  0000ا  جاركة  الهار �سي 

املغرب.
ا ت2طي  العمراني  مهدي  الس2د 
8ا ججزئة الهار �سي  عن2انه)ا) الرقم 

جاركة 0000ا مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ا ت2طي  العمراني  مهدي  الس2د 
8ا ججزئة الهار �سي  عن2انه)ا) الرقم 

جاركة 0000ا مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   10 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 112988 .
836I

MODATA

MODATA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

MODATA
ججزئة سان2ة رقم 73 مدو2نة الدار 
الب2ضاء ، 90ا29، الدار الب2ضاء 

املغرب
MODATA  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

سان2ة رقم 73 مدو2نة الدار الب2ضاء 
- 90ا29 الدار الب2ضاء املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.219529
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم تع2ين   2020 و2ن22   17 املؤرخ في 
الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

الطالبي ا حسين  كمسير  ح2د
جبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738059.
837I

Cabinet d’Affaires GT CONSULTING

HOLDING ELYO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 Cabinet d›Affaires GT

CONSULTING

 Résidence CITY GARDEN - Imm

 A43 - 4ème Etage - 21, rue

 Yougoslavie GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HOLDING ELYO شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الرقم 55 

شارع محمد ا خامس عمارة جكار 

الطابق ا خامس الشقة 33 جليز - 

0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

331ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   26

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING ELYO

امللك2ة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األ راق  ملحفظة  النشطة   اإلدارة 

ا خدمات  جم2ع  ،  جنف2ذ  املال2ة 

اإلدارية  املحاسب2ة  املال2ة  غيرها 

لشركاتها  املساعدة  خدمات  من 

التابعة  جم2ع القن2ات املباشرة أ  

غير املباشرة ، حتى في شكل مشاركات 

في  خاصة  ا خارج.  في  أ   املغرب  في 

األنشطة بشكل مباشر أ  غير مباشر 

جحت غطاء شركاتها التابعة لـ:

استغالل الشاطئي لألنشطة   /  1

الرياض2ة  الترفيه2ة   االستجمام2ة

 2 / جم2ين   مطعم

3 / تعل2م رك2ب األم2اج ، ال22جا ، 

معسكر األم2اج.
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عن2ان املقر االجتماعي : الرقم 55 
جكار  عمارة  ا خامس  محمد  شارع 
 - جليز   33 الشقة  ا خامس  الطابق 

0000ا مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د و2سف دري2ش :  50 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
ز جة  ج2رل2نغر  إولزا  الس2دة 
 100 بق2مة  حصة   50   : الدري2ش 

درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د و2سف دري2ش عن2انه)ا) 
جاسبالست   586 الرقم  إوناس  ف2ال 
أكادور  0000ا  الشاطئ  إومس2ان 

املغرب.
ز جة  ج2رل2نغر  إولزا  الس2دة 
الدري2ش عن2انه)ا) ف2ال إوناس الرقم 
الشاطئ  إومس2ان  جاسبالست   586

0000ا أكادور املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ز جة  ج2رل2نغر  إولزا  الس2دة 
الدري2ش عن2انه)ا) ف2ال إوناس الرقم 
الشاطئ  إومس2ان  جاسبالست   586

0000ا أكادور املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم ا11368 .

838I

MARJA NEGOCE

MARJA NEGOCE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

MARJA NEGOCE
زنقة س2م2ة اقامة شهرزاد 3 طابق 
5 رقم 22 بامل2ري الدار الب2ضاء ، 

0ا203، الدار الب2ضاء املغرب
MARJA NEGOCE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
)في ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 
س2م2ة اقامة شهرزاد 3 طابق 5 

رقم 22 بامل2ري الدار الب2ضاء -  
0ا203 الدار الب2ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.368211
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر حل   2020 09 مارس  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    MARJA NEGOCE
مقرها  درهم  عن2ان   100.000
اقامة  س2م2ة  زنقة  اإلجتماعي 
بامل2ري   22 رقم   5 طابق   3 شهرزاد 
الدار  0ا203  الدار الب2ضاء -  
ج2قف   : ل  نت2جة  املغرب  الب2ضاء 

نشاط الشركة .
زنقة  ب  التصف2ة  مقر  حدد    
 5 طابق   3 شهرزاد  اقامة  س2م2ة 

رقم 22 بامل2ري الدار الب2ضاء -  
0ا203 الدار الب2ضاء املغرب. 

  عين:
مر�سي     جمال   الس2د)ة) 
ججزئة   2 زنقة   1 رقم  عن2انه)ا) 
الدار  70ا20  شق   عين  الراشدوة 
الب2ضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 15 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 735859.
839I

G.MAO.CCF

 STE  FABRICATION
ADJAMAL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2ا

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE  FABRICATION ADJAMAL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 7 زنقة 

9 حي املرجة فاس رقم 7 زنقة 9 حي 

املرجة فاس 30000 فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   05

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

  STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FABRICATION ADJAMAL

غرض الشركة بإوجاز : مقا ل  في 

االشغال املحتلفة   البناء+مقا ل  في 

االشغال النجارة  ا حدودوة.
 7 رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
زنقة 9 حي املرجة فاس رقم 7 زنقة 9 

حي املرجة فاس 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د جمال اطراومي عن2انه)ا) ا 

1 حي  السفر شني  فاس  مكرر زنقة 

30000 فاس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د جمال اطراومي عن2انه)ا) ا 

1 حي  السفر شني  فاس   مكرر زنقة 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22  ا2  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 0اا1.

0Iا8

MATAHRI ABDERRAHIM

NOXI CAR
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
105 زنقة  ل2لي حي السالم بركان ، 

63300، بركان املغرب
NOXI CAR شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم ا5 
زنقة اطالل حي املسيرة بركان - 

63300 بركان املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

7227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   03
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 NOXI : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.CAR
جاجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات .
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - زنقة اطالل حي املسيرة بركان  ا5 

63300 بركان املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د عاودي عادل :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د لطرش محمد :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  عادل  عاودي  الس2د 
 63300 بركان  زكزل  جزاغين  د ار 

بركان املغرب.
عن2انه)ا)  محمد  لطرش  الس2د 
 63300 بركان  تعيش2نت زكزل  د ار 

بركان املغرب.
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  عادل  عاودي  الس2د 
 63300 بركان  زكزل  جزاغين  د ار 

بركان املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   09 بتاريخ  االبتدائ2ة ببركان  

2020 جحت رقم 245/2020.

1Iا8

ripartners sarl

IGR MULTISERVICE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
IGR MULTISERVICE  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم 1 ججزئة القدس بقعة ن3ب 

اسفي - 6000ا اسفي املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
87ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 IGR  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MULTISERVICE
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء عامة
اشغال الطرق.

اشغال الصرف الصحي.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ن3ب  بقعة  القدس  ججزئة   1 رقم 

اسفي - 6000ا اسفي املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

00.000ا.3 درهم، مقسم كالتالي:

الس2د و2سف زم2م2تة :  000.ا3 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د و2سف زم2م2تة عن2انه)ا) 

الصناعي  الحي  الك2الني  ججزئة  ا1 

اسفي 6000ا اسفي املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د و2سف زم2م2تة عن2انه)ا) 

الصناعي  الحي  الك2الني  ججزئة  ا1 

اسفي 6000ا اسفي املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بآسفي  بتاريخ - جحت رقم 

.-

2Iا8

ST CONSULTING س.ت. ك2نس2لتين

شركة ال2كالة املغرية القان2ن2ة 

املال2ة

 AGENCE MAROCAINE 

JURIDIQUE FISCALE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
تع2ين مسير جدود للشركة

 ST س.ت. ك2نس2لتين

CONSULTING

23 الزنقة 26 حي اإلداعة 2 عبن 

الشق - الدار الب2ضاء ، 90ا20، 

الدار الب2ضاء املغرب

شركة ال2كالة املغرية القان2ن2ة 

 AGENCE MAROCAINE املال2ة

JURIDIQUE FISCALE  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي اقامة 
السفير ابن عائشة الطابق 3 املكتب 

15  شارع السفير ابن عائشة 
الصخ2ر الس2داء 20303 الدار 

الب2ضاء املغرب.
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.251299

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جم تع2ين   2020 أبريل   13 املؤرخ في 
الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

فاض2ل عبد العزيز كمسير  ح2د
جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 18 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ماي 2020 جحت رقم 902ا73.

3Iا8

مستامنة شامة

SARIMO CARS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2ا1 الطابق اال ل 

الناظ2ر شارع املسيرة رقم 2ا1 
الطابق اال ل الناظ2ر، 62000، 

الناظ2ر املغرب
SARIMO CARS شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 68 ججزئة 
حس2ني زالقة زاو2 68 ججزئة حس2ني 

زالقة زاو2 62900 زاو2 املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.10087

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 مارس   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
له2   بنعي�سى   )ة)  الس2د  جف2يت 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   3.335
)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   6.670
مارس   06 بتاريخ  شاهب   مصطفى  

.2020

له2   بنعي�سى   )ة)  الس2د  جف2يت 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة   3.335

6.670 حصة لفائدة  الس2د )ة) ل2لى  

سالم  بتاريخ 06 مارس 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 15 و2ن22 

2020 جحت رقم 539.

Iاا8

STE HTCPRO SARL

 BEN KHADRA TRADING
COMPANY LIMITED

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

 BEN KHADRA TRADING

COMPANY LIMITED شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي السعادة 

3 مجم2عة 2 محل رقم 10 اسالن 

الحي املحمدي - 80080 أكادور 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3379ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   01

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 BEN  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 KHADRA TRADING COMPANY

.LIMITED

تس2ير   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

 استغالل مخبزة.
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- ججارة عامة

- استيراد  جصدور.

السعادة   : عن2ان املقر االجتماعي 

اسالن   10 محل رقم   2 مجم2عة   3

أكادور   80080  - املحمدي  الحي 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

خضراء  بن  صف2ت  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

خضراء  بن  صف2ت  الس2د 

عن2انه)ا) عمارة 102 شقة 17 إقامة 

إسالن الحي املحمدي  80080 أكادور 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

خضراء  بن  صف2ت  الس2د 

عن2انه)ا) عمارة 102 شقة 17 إقامة 

إسالن الحي املحمدي  80080 أكادور 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2020 جحت رقم 90915.

5Iا8

STE HTCPRO SARL

 AYAT CONTRACTING &
 TRADING  COMPANY

LIMITED
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
حل شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

 AYAT CONTRACTING &

 TRADING  COMPANY LIMITED

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د)في ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 38 زنقة 

م2الي عبد الرحمان شقة رقم 5 - 

000ا1 القن2طرة املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

9925ا.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر   2020 و2ل22ز   08 في  املؤرخ 

اات مسؤ ل2ة محد دة  حل شركة 

 AYAT ال2ح2د  الشريك  اات 

  CONTRACTING & TRADING

مبلغ    COMPANY LIMITED
درهم  عن2ان   100.000 رأسمالها 
م2الي  زنقة   38 اإلجتماعي  مقرها 

000ا1   -  5 عبد الرحمان شقة رقم 

القن2طرة املغرب نت2جة ل : حل نهائي 

للشركة.
زنقة   38   حدد مقر التصف2ة ب 

 -  5 م2الي عبد الرحمان شقة رقم 

000ا1 القن2طرة املغرب. 

  عين:

بن خضراء    صف2ت   الس2د)ة) 

102 شقة17 إقامة  عن2انه)ا) عمارة 

إسالن الحي املحمدي 80080 أكادور 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   
ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : 38 زنقة 

م2الي عبد الرحمان شقة رقم 5

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 07 بتاريخ  بالقن2طرة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 75210.

6Iا8

م2ثق)رش2د ارهمي)

 Société SOCOMARYOU
SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جف2يت حصص

م2ثق)رش2د ارهمي)

اقامة الرحمة شارع عبد الكريم 

ا خطابي الطابق اال ل شقة 1 كليز 

مراكش ، 0000ا، مراكش املغرب

 Société SOCOMARYOU SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي طانطان 

بالج شارع زرقط2ني رقم36 ال2ط2ة 

طانطان  82000 طانطان  املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.617

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2018 وناور   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العكاري   رضا  )ة)  الس2د  جف2يت 

10 حصة اجتماع2ة من أصل 1.000 
رض2ان  )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

العكاري  بتاريخ 01 فبراور 2018.

محمدعبد  )ة)  الس2د  جف2يت 

حصة   1.000 العكاري   املقص2د 

حصة   10.000 اجتماع2ة من أصل 
رض2ان العكاري   )ة)  الس2د  لفائدة  

بتاريخ 01 فبراور 2018.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

االبتدائ2ة بطانطان  بتاريخ 01 فبراور 

2018 جحت رقم 404/2018.

7Iا8

njbusiness

NUTRI ZONE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

njbusiness

 imm bureau zineb n°18 etage 3

 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 30000، fes maroc

NUTRI ZONE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار ا الد 

حم2   ق2ادة ا الد الط2ب سايس 

فاس فاس 30000 فاس املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.59189

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 و2ن22   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الط2بي  سامي  )ة)  الس2د  جف2يت 

0ا3 حصة اجتماع2ة من أصل 0ا3 
رض2ان  )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

مطيس بتاريخ 19 و2ن22 2020.

عباد  سع2د  )ة)  الس2د  جف2يت 

330 حصة اجتماع2ة من أصل 330 

ب2شتى   )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

الراش2دي بتاريخ 19 و2ن22 2020.
جف2يت الس2د )ة) حم2د العنصري 

330 حصة اجتماع2ة من أصل 330 

حم2د  )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

العنصري بتاريخ 19 و2ن22 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1555.

8Iا8

STRICT CONSULTING « S.A.R.L.AU» 

PRESTIVERRE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 STRICT CONSULTING «»

S.A.R.L.AU

الشرف 2 الطابق السفلي شقة 3 

مجم2عة 2 عمارة 3 ، 20000، الدار 

الب2ضاء املغرب

PRESTIVERRE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزءة 

الهرا يين شطر 2 العمران رقم 2233  

- 20000 الب2ضاء اململكة املغرب2ة

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

59291ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   10

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESTIVERRE
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ججارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الزجاج  األملن22م.

ججزءة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

الهرا يين شطر 2 العمران رقم 2233  

- 20000 الب2ضاء اململكة املغرب2ة.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 600   : الشعبا ي  الس2د حسن 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 200   : صدوق  رش2دة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 100   : الشعبا ي  سعد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 100   : الس2دة عفاف الشعبا ي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د حسن الشعبا ي عن2انه)ا) 

 20000  37 رقم   18 زنقة   1 حكم 

الب2ضاء اململكة املغرب2ة.

الس2دة رش2دة صدوق عن2انه)ا) 

 20000  37 رقم   18 زنقة   1 حكم 

الب2ضاء اململكة املغرب2ة.

الس2د سعد الشعبا ي عن2انه)ا) 

 20000  37 رقم   18 زنقة   1 حكم 

الب2ضاء اململكة املغرب2ة.

الشعبا ي  عفاف  الس2دة 

 37 رقم   18 زنقة   1 حكم  عن2انه)ا) 

20000 الب2ضاء اململكة املغرب2ة.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د حسن الشعبا ي عن2انه)ا) 

 20000  37 رقم   18 زنقة   1 حكم 

الب2ضاء    اململكة املغرب2ة

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 05 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

مارس 2020 جحت رقم ا73329.

9Iا8

Fiduciaire ibn khaldoune

FATEH LAZER
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune

88 شارع م2الي اسماع2ل زا ية 
زنقة ج2نس برش2د املغرب، 26100، 

برش2د املغرب

FATEH LAZER شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 33 

شارع بئر أنزران ججزئة العندل2ب  - 

26100 برش2د املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

13721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 FATEH : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.LAZER

:  رش  بإوجاز  الشركة  غرض 

على  الليزرية  النقش2ة  لألعمال 

جم2ع املعادن.
 33 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 

 - شارع بئر أنزران ججزئة العندل2ب  

26100 برش2د املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : افت2حي  الس2د حسان 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

افت2حي عن2انه)ا)  الس2د حسان 

33 ججزئة العندل2ب  26100 برش2د 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

افت2حي عن2انه)ا)  الس2د حسان 

برش2د   26100 ججزئة العندل2ب   33

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  االبتدائ2ة ببرش2د  

2020 جحت رقم 32ا.

850I

UPSILON CONSULTING

ILLY EXPORT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

ILLY EXPORT شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 131، 

شارع انفا، إقامة أز ر، مكتب رقم 

11ب - 20000 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63005ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   11

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 ILLY  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPORT

استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

؛  الف2اكه  ا خضر ات   جصدور 

شراء  ب2ع الف2اكه  ا خضر ات.

 ،131  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

مكتب رقم  إقامة أز ر،  انفا،  شارع 

11ب - 20000 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

1 حصة    : الس2د ادريس شرف  

بق2مة 100 درهم للحصة .

 ILLY HOLDING :  99 الشركة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  شرف   ادريس  الس2د 

عين  طارق  جبل  مض2ق  ممر  ف2ال 

الذئاب 20000 الدار الب2ضاء املغرب.

 ILLY HOLDING الشركة 

إقامة  انفا،  شارع   ،131 عن2انه)ا) 

أز ر، مكتب رقم 11ب 20000 الدار 

الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  شرف   ادريس  الس2د 

عين  طارق  جبل  مض2ق  ممر  ف2ال 

الذئاب 20000 الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم -.

851I

STE HTCPRO SARL

ROLINE CAKE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

ROLINE CAKE شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي محل 3 

إقامة مالك شارع جادلة  - 10000 

الرباط املغرب.
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حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

3733ا1.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر حل   2020 و2ن22   01 املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ROLINE CAKE
مقرها  درهم  عن2ان   100.000
3 إقامة مالك شارع  اإلجتماعي محل 
جادلة  - 10000 الرباط املغرب نت2جة 

ل : حل نهائي للشركة.
 23 التصف2ة ب س    حدد مقر 
حي   12 شقة   1 عمارة  إقامة  ازيز 

الرياض - 10000 الرباط املغرب. 
  عين:

الس2د)ة) زك2ة   التراب   عن2انه)ا) 
 12 1 شقة  23 إقامة  ازيز عمارة  س 
املغرب  الرباط   10000 الرياض  حي 

كمصفي )ة) للشركة.
ا حد د  اإلقتضاء    عند 
املخ2لة  الصالح2ات  على  املفر ضة 
جبل2غ  محل  املخابرة    محل  لهم 
العق2د   ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة 
: س 23 إقامة  ازيز عمارة 1 شقة 12 

حي الرياض
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 جحت رقم 105309.

852I

ACCOUNTANT FIDUS

 CHAHIR AMEUBLEMENT
ET DECORATION

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

ACCOUNTANT FIDUS
 Rue de Bapaume, Etage ,21
 6, N°31, Quartier de la gare,
 Casablanca ، 20520، Ville

املغرب
 CHAHIR AMEUBLEMENT

ET DECORATION شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د.

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
عبداللط2ف بن قد ر   م2ل2ير 
راسينغ - 20000 الدارالب2ضاء 

املغرب.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
0659ا2.

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 29 و2ن22 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
قد ر    بن  عبداللط2ف  «ملتقى 
م2ل2ير راسينغ - 20000 الدارالب2ضاء 
زنقة باب2م الطابق   21» إلى  املغرب» 
 20000  - ب2لف2دور   31 رقم   6

الدارالب2ضاء  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738066.
853I

KTS CONSEIL

PEACERI  MARKET
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

PEACERI  MARKET شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي السمالل2ة 
شارع  اد الكبير ججزئة الت2ف2ق رقم 
28.عمارة ا برا محل 1.مراكش - 

0000ا مراكش املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
707ا10

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   25
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PEACERI  MARKET
ب2ع     : بإوجاز  الشركة  غرض 

تس2يق امل2اد الغدائ2ة بالتقصط.
عن2ان املقر االجتماعي : السمالل2ة 
شارع  اد الكبير ججزئة الت2ف2ق رقم 
 - 1.مراكش  محل  ا برا  28.عمارة 

0000ا مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د محمد امين جا ي :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
جا ي  امين  محمد  الس2د 
ال2حدة  املحمدي  الحي  عن2انه)ا) 
0070ا  مراكش  32ا مراكش  5رقم 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
جا ي  امين  محمد  الس2د 
ال2حدة  املحمدي  الحي  عن2انه)ا) 
0070ا  مراكش  32ا مراكش  5رقم 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم ا11398.

Iا85

EUROMED COMPTA-SARL

VILLA MODERNA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC
VILLA MODERNA شركة

 اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

املسار شقة رقم 1 رقم 1106 الحي 

الصناعي مراكش )ج2طين) - 0000ا 

مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

103551

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   08

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 VILLA : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

.MODERNA

منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 
عقاري

شراء االرا�سي  جح2يلها الى بناوات 

مجهزة.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الحي   1106 رقم   1 املسار شقة رقم 

0000ا   - )ج2طين)  الصناعي مراكش 

مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

0.000ا2.6 درهم، مقسم كالتالي:

 13.200  : جاول  فؤاد  الس2د 

بق2مة 100 درهم.

 13.200  : جاول  عماد  الس2د 

بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  جاول  فؤاد  الس2د 

فرنسا  93390 كلي�سي فرنسا .

عن2انه)ا)  جاول  عماد  الس2د 

فرنسا  93390 كلي�سي فرنسا .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  جاول  فؤاد  الس2د 

فرنسا  93390 كلي�سي فرنسا 
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عن2انه)ا)  جاول  عماد  الس2د 
فرنسا  93390 كلي�سي فرنسا 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   10 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113035.
855I

CABINET CADRE CONSEIL

 AIT HLOUL AGRICOLE
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 AIT HLOUL AGRICOLE SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار أوت 
 حسن جفتشنا زاك2رة - ا772ا 

زاك2رة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 AIT  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HLOUL AGRICOLE SARL AU
جرك2ب   -  : غرض الشركة بإوجاز 

نظام الري بالتنق2ط.
- ب2ع املعدات الزراع2ة.

للطاقة  ل2حات  أ   األجهزة  ب2ع   -
الشمس2ة أ  طاقة الرياح.

: د ار أوت  عن2ان املقر االجتماعي 
ا772ا   - زاك2رة  جفتشنا   حسن 

زاك2رة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

الس2د محمد أوت هل2ل :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د محمد أوت هل2ل عن2انه)ا) 

زاك2رة  جفتشنا  أوت  حسن  د ار 

ا772ا زاك2رة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د محمد أوت هل2ل عن2انه)ا) 

زاك2رة  جفتشنا  أوت  حسن  د ار 

ا772ا زاك2رة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

07 و2ل22ز  االبتدائ2ة بزاك2رة  بتاريخ 

2020 جحت رقم ا18.

856I

CAP MONDIAL COMPTA

IDEL IMMOBILIER

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2

 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC

IDEL IMMOBILIER شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 2 شارع 

يعق2ب منص2ر ، الطابق األ ل رقم 

1. - 90000 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

3ا1056

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 IDEL  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER

غرض الشركة بإوجاز :  

 Achat, vente et louer des biens

.mobiliers et immobiliers

شارع   2  : عن2ان املقر االجتماعي 

الطابق األ ل رقم   ، يعق2ب منص2ر 

1. - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : اكدي  احم2د   الس2د 

حصة بق2مة 1.000 درهم للحصة .

الس2د احم2د  اكدي : 100 بق2مة 

1.000 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  اكدي  احم2د   الس2د 

شارع محمد دا د زنقة النخ2ل رقم 

27 93000 جط2ان املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  اكدي  احم2د   الس2د 

شارع محمد دا د زنقة النخ2ل رقم 

27 93000 جط2ان املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 232019.

857I

BUSINESS WAYS

RIAD MONIKA DE SAINT-
AY

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
حل شركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH MAROC
 RIAD MONIKA DE SAINT-AY
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة)في 

ط2ر التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 29 ‘ 
حارت ص2رة ‘ زا ية  حدر - 0000ا 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
607ا1.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
2020 جقرر حل  20 فبراور  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 
RIAD MONIKA DE SAINT-
درهم   100.000 مبلغ رأسمالها    AY
 ’  29  عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 
0000ا   - زا ية  حدر   ‘ حارت ص2رة 

مراكش املغرب نت2جة ل : حل  دي.
زنقة  ب  التصف2ة  مقر  حدد    
شقة   ‘  10 ‘عمارة رقم  كابانا  كام2ل 
0000ا مراكش   - الشت2ية    ‘12 رقم 

املغرب. 
  عين:

 Eric, Robert, الس2د)ة)  
 60 عن2انه)ا)     Louis  ZONCA
  BOULEVARD DE CLICHY
كمصفي   75018 PARIS FRANCE

)ة) للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113886.

858I
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BUSINESS WAYS

 LES JARDINS DE
L’OUIDANE

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

إضافة تسم2ة ججارية أ  شعار 

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH MAROC
  LES JARDINS DE L’OUIDANE

«شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: بالد عمر   
براه2م 3، محمدوة، س2دي و2سف 

بن علي  - 0050ا مراكش املغرب.
«إضافة تسم2ة ججارية أ  شعار»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

3517ا.
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جقرر   2020 فبراور   28 في  املؤرخ 

إضافة شعار ججاري للشركة  ه2:
 LES JARDINS DE L’OUIDANE
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113952.

859I

FIDUBAC SARL

OMANAC
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع و2سف ابن جاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناض2ر

62000، nador maroc
OMANAC شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي جزيرين 

الناظ2ر - 62000 الناظ2ر املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
31ا19.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أمين  محمد  )ة)  الس2د  جف2يت 
من  اجتماع2ة  حصة   500 نصري 
)ة)  الس2د  500 حصة لفائدة   أصل 

عمر ب2راس بتاريخ 17 و2ن22 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 03 بتاريخ  بالناض2ر   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 782.

860I

FACE FIDUCIAIRE

RILYAZ
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
الب2ضاء املغرب

RILYAZ شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 209 شارع 
مصطفي املعاني ط 3 رقم 6 مرس 
السلطان الدارالب2ضاء - 20130 

الدارالب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

87ا309
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن  ا201  و2ل22ز   31
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RILYAZ
مفا ض   : بإوجاز  الشركة  غرض 

،التجارة في االستيراد  التصدور.
عن2ان املقر االجتماعي : 209 شارع 
مرس   6 رقم   3 املعاني ط  مصطفي 
 20130  - الدارالب2ضاء  السلطان 

الدارالب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 600   : القندول  صف2ة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

حصة   200   : الس2د اليزود أمل2 

بق2مة 100 درهم للحصة .

حصة   200   : أمل2  ريم  الس2دة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة صف2ة القندول عن2انه)ا) 

زنقة عين أ ملاس إقامة أ شطار  1ا 

الدارالب2ضاء  ب2رك2ن   6 الشقة   16

20000 الدارالب2ضاء املغرب.

الس2د اليزود أمل2 عن2انه)ا) زنقة 

 2 ط   16 أ شتار  إقامة  عين  ملاس 

 20000 ب2رك2ن الدارالب2ضاء   6 ش 

الدارالب2ضاء املغرب.

 21 عن2انه)ا)  أمل2  ريم  الس2دة 

الشقة   3 زنقة ساحات التقس2م ط 

 20000 ا1 إقامة حس2ن2ة املعاريف 

الدارالب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة صف2ة القندول عن2انه)ا) 

زنقة عين أ ملاس إقامة أ شطار  1ا 

الدارالب2ضاء  ب2رك2ن   6 الشقة   16

20000 الدارالب2ضاء املغرب

الس2د اليزود أمل2 عن2انه)ا) زنقة 

 2 ط  أ شتار16  إقامة  عين  ملاس 

شقة 6 ب2رك2ن الدارالب2ضاء 20000 

الدارالب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 13 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

غشت ا201 جحت رقم -.

861I

cerecof

ك.اش.س طر نص

KHC TRANS 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir maroc
 KHC TRANS ك.اش.س طر نص
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي مخزن 
غربي طريق بخير ون علي منص2ر 
س2دي ب2بي شت2كة اوت باها - 
80000 شت2كة اوت باها املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
20539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHC TRANS ك.اش.س طر نص
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الد لي للبضائع..
مخزن   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
منص2ر  علي  ون  بخير  طريق  غربي 
 - باها  اوت  شت2كة  ب2بي  س2دي 

80000 شت2كة اوت باها املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 10.000   : الس2د خلدى هشام 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
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عن2انه)ا)  هشام  خلدى  الس2د 

ص2نابا   ف2نتي  رقم11  ل  قطاع 

80000 اكادور املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  طارق  سال2مي  الس2د 
حي اكي افرضن   3101 زنقة  رقم66 

80000 الدشيرة انزكان املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  االبتدائ2ة بانزكان  

2020 جحت رقم 820.

862I

BASKET INDUSTRIE SARL

BASKET INDUSTRIE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

BASKET INDUSTRIE SARL

 N 2 MEZZANINE IMM

 ANNAKHIL ANGLE AV

 MOHAMED V ET AV DES

 FAR INEZGANE ، 86350،

INEZGANE MAROC

  BASKET INDUSTRIE SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 2 

ميزانين عمارة النخ2ل ملتقى شارع 

محمد ا خامس   شارع ا تيش 

امللكي انزكان - 86350 انزكان املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

20525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   25

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BASKET INDUSTRIE SARL

غرض الشركة بإوجاز : - 

جصن2ع  تس2يق األحذوة الرياض2ة؛

الألحذوة  النعال  جصن2ع   -

للنساء  الرجال  األطفال،  أحذوة 

ا تبال،  أحذوة  الرحالت  تسلق 

املدونة  أحذوة املهن2ين الصح2ين؛

نقل جم2ع امل2اد؛  -

االستيراد  التصدور   -

 التجارة الد ل2ة؛

مساهمة الشركة في جم2ع   -

أ   ارجباط مباشر  لها  التي  العمل2ات 

غير مباشر بغرض الشركة.

 2 رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

شارع  ملتقى  النخ2ل  عمارة  ميزانين 

محمد ا خامس   شارع ا تيش امللكي 

انزكان - 86350 انزكان املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د اخراز ابراه2م :  900 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 100   : ا حسان  اشهر  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ابراه2م  اخراز  الس2د 

د ار التمس2ة شارع االخ2ة رقم 8ا60 

اوت مل2ل 86602 اوت مل2ل  املغرب.

عن2انه)ا)  ا حسان  اشهر  الس2د 

مل2ل  اوت   253 رقم  ادمين  ججزئة 

86155 اوت مل2ل  املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ابراه2م  اخراز  الس2د 

د ار التمس2ة شارع االخ2ة رقم 8ا60 

اوت مل2ل 86602 اوت مل2ل  املغرب

عن2انه)ا)  ا حسان  اشهر  الس2د 

مل2ل  اوت   253 رقم  ادمين  ججزئة 

86155 اوت مل2ل  املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   06 بتاريخ  االبتدائ2ة بانزكان  

2020 جحت رقم 813.

863I

STE PRO-CONSULTING

H&J SKIN CLINIC
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

STE PRO-CONSULTING

15 شارع جمال الدون االفغاني 

الطابق اال ل الرقم 3 ، 60000، 

 جدة املغرب

H&J SKIN CLINIC  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 24RUE عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 IBN KHATIB 2 EME  ÉTAGE

APPT N 56 ET 35   OUJDA-

 ANGAD 60000 OUJDA-ANGAD

املغرب 

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

35171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   29

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 H&J  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SKIN CLINIC

 centre de : غرض الشركة بإوجاز

.  beauté et de soins d’esthétique

 24RUE  : عن2ان املقر االجتماعي 

 IBN KHATIB 2 EME  ÉTAGE APPT

 N 56 ET 35   OUJDA-ANGAD

OUJDA-ANGAD 60000 املغرب .

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة هناء الزحاف  :  50 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2دة عزيزي جهان :  50 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الزحاف   الس2دة هناء 

زنقة  ال2حدة  ججزئة  املحمدي  حي 

 112 رقم  املطلب  عبد  بن  حمزة 

OUJDA-ANGAD 60000 املغرب.

عن2انه)ا)  جهان  عزيزي  الس2دة 

اقامة  ا حسن  م2الي  االمير  شارع 

 60000  19 رقم  اسلي  ك2لف 

OUJDA-ANGAD املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الزحاف   الس2دة هناء 

زنقة  ال2حدة  ججزئة  املحمدي  حي 

 112 رقم  املطلب  عبد  بن  حمزة 

OUJDA-ANGAD 60000 املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   06 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم ا133.

Iا86

STE REVCOMPTA

NOURI IKHWAN
شركة التضامن

جأسيس شركة

STE REVCOMPTA

عمارة رقم 08 الطابق اال ل الشقة 

ا0 شارع اكرا املدونة ا تدودة 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

NOURI IKHWAN شركة التضامن

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 MAGASIN N°7 AL BOUSTANE 7

 OUISSLANE MEKNES - 50000

MEKNES املغرب

جأسيس شركة التضامن 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

50015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22

األسا�سي لشركة التضامن باملميزات 

التال2ة:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOURI IKHWAN
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 : بإوجاز  الشركة  غرض 
TRAITEUR

.NEGOCE
 : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 MAGASIN N°7 AL BOUSTANE
 7 OUISSLANE MEKNES - 50000

MEKNES املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 MOHAMMED NOURI الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   :  600

للحصة .
 FATIMA ZAHRAE EL الس2دة 
 100 بق2مة  حصة   MAHI :  400

درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
 MOHAMMED الس2د 
 ZKT 32  38 عن2انه)ا)   NOURI
 ZERHOUNIA 50000 MEKNES

.MAROC
 FATIMA ZAHRAE EL الس2دة 
 RUE 32 NO 38 عن2انه)ا)   MAHI
 ZERHOUNIA  50000 MEKNES

.MAROC
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
 MOHAMMED الس2د 
 ZKT 32  38 عن2انه)ا)   NOURI
 ZERHOUNIA MEKNES 50000

MEKNES MAROC
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم اا18.
865I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 ANAMOI INTERNATIONAL
UK

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

 ANAMOI INTERNATIONAL UK

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 IMM عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 GH-A Bureau n°43, 6èm étage,

  central Park quartier du parc-

Mohammedia  28810 املحمدوة 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

25593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANAMOI INTERNATIONAL UK

الغرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 

من الشركة ه2 مركز اإلجصال

عمل2ات  أي  جنف2ذ  لها  وج2ز 

مت2افقة أ  متعلقة بغرض الشركة ، 

على  جه ا خص2ص

- املب2عات عبر الهاجف ، التس2يق 

االجصال   ، اإلعالن   ، بعد  عن 

السكرجارية عن بعد 

- االجصاالت   التك2ين  التس2يق

ال2طن2ة  الد ل2ة على  التجارة   -

جم2ع املنتجات.

 IMM  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 GH-A Bureau n°43, 6èm étage,

  central Park quartier du parc-

املحمدوة   Mohammedia  28810

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة Sibel Gider :  200 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 Jacobus Wilhelmus الس2د 

 Catharina Elisabeth van

 100 Wegberg :  275 حصة بق2مة 

درهم للحصة .

 Chi Hua ONG :  275 الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 Maurice Constantijn الس2د 

 100 بق2مة  حصة   Voogd :  250

درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)   Sibel Gider الس2دة 

 Cypruslaan 115, 3059XA,

 Rotterdam – Pays-Bas 28810

.Rotterdam  Pays-Bas

 Wilhelmus Catharina الس2د 

Elisabeth van Wegberg عن2انه)ا) 

 Belgieplein 78, 1066SC

 Amsterdam, The Pays-Bas

.28810  Amsterdam Pays-Bas

الس2د Chi Hua ONG عن2انه)ا) 

 à Résidence la siesta Beach

 resort immeuble GH2 E 3 ETG

 n°27 Mohammedia 28810

.Mohammedia Maroc

 Maurice Constantijn الس2د 

 Résidence Fal عن2انه)ا)    Voogd

 Azur Imm 16 Appt 4, 13100

 Bouznika 28810 Bouznika

.Maroc

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

 Maurice Constantijn الس2د 

 Résidence Fal عن2انه)ا)    Voogd

 Azur Imm 16 Appt 4, 13100

 Bouznika 28810 Bouznika

Bouznika

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة باملحمدوة  بتاريخ 06 و2ن22 

2020 جحت رقم 757.

866I

COMPTADAM SARL AU

BOURICH KENI IMMO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

COMPTADAM SARL AU

 RUE 185 N° 5677 HAY EL

 OUAHDA ، 14000، KENITRA

MAROC

BOURICH KENI IMMO شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 522 

ال2انس دارنا ب 02 الطابق السفلي 
رقم 01 - 00ا1 القن2طرة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

603ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   28

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOURICH KENI IMMO

 ، املباني   : غرض الشركة بإوجاز 

مر ج العقارات ؛

مقا ل األعمال املختلفة أ  البناء ؛

التجارة العامة

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

الطابق   02 ب  دارنا  ال2انس   522

القن2طرة  00ا1   -  01 رقم  السفلي 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د عبد هللا ب2ريش 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عبد هللا ب2ريش عن2انه)ا) 

22  قطعة  02 مجم2عة  حي ال2حدة 

الغرب  وحيى  س2دي   03 رقم   01

000ا1 القن2طرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د عبد هللا ب2ريش عن2انه)ا) 

22  قطعة  02 مجم2عة  حي ال2حدة 

الغرب  وحيى  س2دي   03 رقم   01

000ا1 القن2طرة املغرب

 - بتاريخ  جم اإلوداع القان2ني ب-  

جحت رقم -.

867I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE BINYATE SADAKA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

قفل التصف2ة

مكتب املحاسبة الصالحي

زنقة املدونة املن2رة عمارة ال2عق2بي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6  جدة ، 

60000،  جدة ااملغرب

 SOCIETE BINYATE SADAKA

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : شارع 

ف2صل بن عبد العزيز ججزئة بنحم2 

رقم 203 - 60000  جدة املغرب.

قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 

.27833

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

2019 جقرر حل  19 دجنبر  املؤرخ في 

 SOCIETE BINYATE SADAKA

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة مبلغ 

رأسمالها 100.000,00 درهم  عن2ان 

بن  ف2صل  شارع  اإلجتماعي  مقرها 

 203 رقم  بنحم2  ججزئة  العزيز  عبد 

60000  جدة املغرب نت2جة ل1/  -

الفشل في استقطاب الزبناء.

2/أزمة قطاع البناء  العقار..

  عين:

خ2يا    بابا  محمد   الس2د)ة) 

عن2انه)ا) ججزئة الرضا شارع النرجس 
رقم 68ا س2دي وحيى 60000  جدة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 

شارع  2020  في  فبراور   01 بتاريخ 

ف2صل بن عبد العزيز ججزئة بنحم2 
رقم 203 - 60000  جدة املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   10 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 915.

868I

HIGH EDGE CONSULTING

 VACHES LAITIERES DU
NORD

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

 VACHES LAITIERES DU NORD

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مزارع 

د ار بلعباس, جماعة بني حرشان  - 

93000 جط2ان املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

7ا269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VACHES LAITIERES DU NORD
جرب2ة   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

األبقار  العت2ل.
- إنتاج ا حل2ب.
- إنتاج اللح2م..

مزارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - د ار بلعباس, جماعة بني حرشان  

93000 جط2ان املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عل2ي  الط2ب  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  عل2ي  الط2ب  الس2د 
  3 الطابق   185 رقم  ج  ان2ار  اقامة 

90060 طنجة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  عل2ي  الط2ب  الس2د 
  3 الطابق   185 رقم  ج  ان2ار  اقامة 

90060 طنجة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
02 و2ل22ز  االبتدائ2ة بتط2ان  بتاريخ 

2020 جحت رقم 1035.

869I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE OUALI AZOZUZI
 DES TRAVAUX DE

 CONSTRUCTION ET
TRAVAUX DIVERS

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
قفل التصف2ة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدونة املن2رة عمارة ال2عق2بي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6  جدة ، 

60000،  جدة ااملغرب
 SOCIETE OUALI AZOZUZI DES
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 ET TRAVAUX DIVERS

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي : حي 

الريا�سي زنقة ه9 رقم1ا  - 60000 
 جدة املغرب.
قفل التصف2ة

رقم التق22د في الستل التجاري : 
.17873

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
2019 جقرر حل  11 دجنبر  املؤرخ في 
 SOCIETE OUALI AZOZUZI DES
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ET TRAVAUX DIVERS شركة اات 
رأسمالها  مبلغ  املحد دة  املسؤ ل2ة 
مقرها  درهم  عن2ان   100.000,00
ه9  زنقة  الريا�سي  حي  اإلجتماعي 
رقم1ا  - 60000  جدة املغرب نت2جة 

ل1/ الفشل في استقطاب الزبناء.
2/أزمة قطاع البناء  العقار.

  عين:
ال2الي    هللا   عبد  الس2د)ة) 
عن2انه)ا) حي ريا�سي زنقة ه9 رقم1ا 
)ة)  كمصفي  املغرب  60000  جدة 

للشركة.
  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 
حي  2020  في  فبراور   05 بتاريخ 
 60000  - الريا�سي زنقة ه9 رقم1ا  

 جدة املغرب.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   10 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 916.

870I

mohammed boumzebra

AL MASKANIA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
AL MASKANIA شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي مراب رقم 
3 حي نزهة 2 بل2ك أ الرقم ا10 - 
23200 الفق2ه بن صا ح املغرب
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جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

17اا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 AL  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MASKANIA

منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري - مقا ل في االشغال املختلفة.

عن2ان املقر االجتماعي : مراب رقم 

 - ا10  الرقم  أ  بل2ك   2 حي نزهة   3

23200 الفق2ه بن صا ح املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

900.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

الس2د الكرن عبد القادر :  3.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 3.000   : بنخل2ق محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د بنخل2ق عبد ا حق :  3.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

القادر  عبد  الكرن  الس2د 

 23200 الفق2ه بن صا ح  عن2انه)ا) 

الفق2ه بن صا ح املغرب.

بنخل2ق محمد عن2انه)ا)  الس2د 

الفق2ه بن   23200 الفق2ه بن صا ح 

صا ح املغرب.

ا حق  عبد  بنخل2ق  الس2د 

 23200 الفق2ه بن صا ح  عن2انه)ا) 

الفق2ه بن صا ح املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

القادر  عبد  الكرن  الس2د 

 23200 الفق2ه بن صا ح  عن2انه)ا) 

الفق2ه بن صا ح املغرب.

بنخل2ق محمد عن2انه)ا)  الس2د 
الفق2ه بن   23200 الفق2ه بن صا ح 

صا ح املغرب
ا حق  عبد  بنخل2ق  الس2د 
 23200 الفق2ه بن صا ح  عن2انه)ا) 

الفق2ه بن صا ح املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
صا ح   بن  بالفق2ه  االبتدائ2ة 
رقم  جحت   2020 و2ل22ز   03 بتاريخ 

.103/2020

871I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

ZONE GI
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

LAHBABI AUDIT & CONSEIL
5ا ، شارع  خضر غ2الن ، الطابق 

ا خامس ، شقة ا0ا إقامة ال2طن2ة 
،املدونة ا تدودة، فاس ، 30100، 

فاس املغرب
ZONE GI شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 213 شارع 
املقا مة الطابق السفلي املكتب أ1 - 

20502 الدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

58989ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 أكت2بر   18
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 ZONE : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.GI
اقتناء   : بإوجاز  الشركة  غرض 
جم2ع العقارات, إدارة أ  جأجير أ  غير 
الك من املباني املذك2رة  أوة مباٍن 
 ، الحًقا  لها  ا 

ً
مالك جصبح  قد  أخرى 

التبادل أ   عن طريق االستح2اا أ  
املساهمة أ  غير الك.

 213  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
شارع املقا مة الطابق السفلي املكتب 

أ1 - 20502 الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د محمد نج2ب العفير  :  999 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2دة من2ا البرقادي ا خالدي  :  

1 حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
العفير   نج2ب  محمد  الس2د 
07 زنقة  03 ف2ال  عن2انه)ا) حي راحة 

التفاح أنفا الدار الب2ضاء  
20013 الدار الب2ضاء املغرب .

ا خالدي   البرقادي  من2ا  الس2دة 
عن2انه)ا) الدار الب2ضاء  

20013 الدار الب2ضاء املغرب .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
العفير   نج2ب  محمد  الس2د 
07 زنقة  03 ف2ال  عن2انه)ا) حي راحة 

التفاح أنفا الدار الب2ضاء  
20013 الدار الب2ضاء املغرب 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ا0  بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

مارس 2020 جحت رقم 7370.
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FIDUCIAIRE NAKHIL

SMLALA
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE NAKHIL
  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
SMLALA «شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة اات الشريك ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: رقم 12 
املتجر رقم 1 الحي الصناعي س2دي 

غانم - - مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

.38055

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 و2ن22   18 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

ب2مز غ  عبد  الس2د  معاونة  فاة 

الشريك ال2ح2د بالشركة

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

التي  االجتماع2ة  ا حصص  ج2زيع 

على  ب2مز غ  عبد  املرح2م  وملكها 

 رثته الشرع2ين

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

من  للشركة  القان2ني  الشكل  تغ2ير 

املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 

اات الشريك ال2ح2د إلى شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

قرار رقم ا: الذي ونص على ماولي: 

تع2ين الس2د سع2د ب2مز غ   الس2د 

جدودون  مسيرون  ب2مز غ  و2نس 

عبد  الس2د  املت2في   املسير  ع2ض 

ب2مز غ

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

ه2 شركة  الشكل القان2ني للشركة  

اات املسؤ ل2ة املحد دة

بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

تسم2ة شركة سماللة ش م م 

على  ونص  الذي   :6-7 رقم  بند 

الرأسمال    ج2زيع  ك2ف2ة  ماولي: 

ا حصص على الشركاء ا تدد 

بند رقم ا1: الذي ونص على ماولي: 

تسير الشركة من طرف الس2د سع2د 

ب2مز غ   الس2د و2نس ب2مز غ

على  ونص  الذي   :16 رقم  بند 

ماولي: ج2ق2ع جم2ع العق2د   ال2ثائق 

أحد  ج2ق2ع  وتطلب  الشركة  باسم 

املسيرون فقط

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   08 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113988.

873I
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soreno consulting

MALAVAR MODE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

soreno consulting
13  زنقة  ا تز  لي  البلدوة ، 

20700، الب2ضاء املغرب
MALAVAR MODE شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي اا1شارع 
محمد سم2حة إقامة ج2هرة محمد 
سم2حة الطابق 6 رقم 35 - 26102 

ا لدار الب2ضاء املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
61ا60ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALAVAR MODE
شراء   •  : بإوجاز  الشركة  غرض 
ا تملة  التجزئة   ب2ع  ججارة 
املالبس  أصناف  جم2ع   االستيراد 
 املالبس  األحذوة  األحذوة الرياض2ة 
 الصنادل  جم2ع املنتجات املصنعة 

املتعلقة باملالبس.
استيراد  شراء  ب2ع  ج2زيع   •
)املالبس  منتجات املالبس الداخل2ة 
النسائ2ة  الن2م  الداخل2ة  مالبس 
النساء  الرجال  األطفال   مالبس 
 األ شحة  الشاالت  مالبس 
،  ما  الشاطئ  السباحة  مالبس 
منتجات  جم2ع  من   ، الك)  إلى 
للنساء  الرجال  املنس2جات 
، اإلكسس2ارات  امل2اد   األطفال 
ا خام  الل2ازم املستخدمة في قطاع 

املالبس ؛

في  املذك2رة  امل2اد  جصن2ع   •

أصناف املالبس  اإلكسس2ارات.

عب2ات  استيراد  شراء  ب2ع   •

املالبس  املالبس الداخل2ة  التغل2ف 

الب2ئي ؛ املنتجات البالست2ك2ة؛

قطاع  في  العم2لة  السمسرة   •

املالبس.

جم2ع  استيراد  شراء  ب2ع   •
)الدوك2ر  املعدات  امللحقات  أن2اع 

 ، ،  اإللكتر ن2ات  ،  األجهزة املنزل2ة 

،  قطع  ،  الص2دل2ات   الكهربائ2ة 

؛  الغ2ار  امللحقات ملركبة الس2ارات 

 املعدات املستعملة ،  ما إلى الك).

العناصر  جم2ع  استيراد   •

تشي2د  من  االنتهاء  في  املستخدمة 

اإلكسس2ارات  املبنى.  جم2ع 

 اآلل2ات )أب2اب - شباب2ك - خالطات 

- أثاث  مستلزمات ا حمامات ... ا خ).

جم2ع العمل2ات   ، •  بشكل عام 

التجارية  الصناع2ة  املال2ة 

 املنق2لة  العقارية ، املرجبطة بشكل 

مباشر أ  غير مباشر باألش2اء املذك2رة 
أ  التي من املرجح أن تعزز   ، أعاله 

اإلدراك  التط2ير..

عن2ان املقر االجتماعي : اا1شارع 

محمد سم2حة إقامة ج2هرة محمد 
سم2حة الطابق 6 رقم 35 - 26102 ا 

لدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : جباج2  واسين  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  جباج2  واسين  الس2د 

 01 العمارة س الشقة  الفتح  إقامة 

ججزئة الرب2ع 26100 برش2د املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  جباج2  واسين  الس2د 

 01 العمارة س الشقة  الفتح  إقامة 

ججزئة الرب2ع 26100 برش2د املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 23 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

أبريل 2020 جحت رقم 61ا60ا.
Iا87

Ste Abdoune Conseil

STE EGMED
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

Ste Abdoune Conseil
رقم ا إقامة فاطمة شارع م2الي 

رش2د األطلس طريق صفر  فاس ، 
30000، فاس املغرب

STE EGMED شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار ا الد 
عمار عين عيشة جيسة عين عيشة  
جا نات د ار ا الد عمار عين عيشة 
جيسة عين عيشة  جا نات 252ا3 

جا نات املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.1333

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2019 دجنبر   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الكن2ح  )ة) حسن   جف2يت الس2د 
100 حصة اجتماع2ة من أصل 100 
ادريس   )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

الكن2ح بتاريخ 30 دجنبر 2019.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
فبراور   17 بتاريخ  االبتدائ2ة بتا نات  

2020 جحت رقم 61.
875I

STE FIDLAMIAE SARL

D AND D CARRIÈRE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
D and D carrière شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
األبطال رقم ا أكدال  - 10000 

الرباط املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

353اا1
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 D and : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.D carrière
غرض الشركة بإوجاز : - استغالل، 

استكشاف   إدارة املحاجر.
املستخرحة  املنتجات  تس2يق   -

من املحاجر..
15 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
 10000  - أكدال   ا  رقم  األبطال 

الرباط املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : عاش2ر  الدا دي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د د ش محمد :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د الدا دي عاش2ر عن2انه)ا) 
إقامة البرج عمارة د شقة  ا1  قطاع 
 10000 املمر ا تن2بي حي الرياض   7

الرباط املغرب.
عن2انه)ا)  محمد  د ش  الس2د 
زنقة بني ب2ع2اش ججزئة ال2الوة  ا2 

الس2ي�سي 10000 الرباط املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د الدا دي عاش2ر عن2انه)ا) 
قطاع ا1 إقامة البرج عمارة د شقة 7 
املمر ا تن2بي 10000 الرباط املغرب.



9)ف8 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2020 جحت رقم 7ا1053.

876I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

ريدناج ترونس
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب
ريدناج جر نس شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

اال ل زنقة 05 رقم 20 حي النجاح - 
000ا5 خن2فرة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
: ريدناج  اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

جر نس.
نقل     : بإوجاز  الشركة  غرض 

ج2زيع البضائع.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - 20 حي النجاح  رقم   05 اال ل زنقة 

000ا5 خن2فرة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : الس2د حم2د ناجي 

بق2مة 100 درهم للحصة .
حصة   500   : ناجي  الس2د رضا 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ناجي  حم2د  الس2د 
000ا5  20 حي النجاح  05 رقم  زنقة 

خن2فرة املغرب.
زنقة  الس2د رضا ناجي عن2انه)ا) 
000ا5  النجاح  حي   20 رقم   05

خن2فرة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
زنقة  الس2د رضا ناجي عن2انه)ا) 
000ا5  النجاح  حي   20 رقم   05

خن2فرة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
22 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 117.
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Trazamo

TRAZAMO SARL AU
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

Trazamo
5ا,شارع ا حسن الثاني 

طابق6رقما2 ، 20150، الدار 
الب2ضاء املغرب

TRAZAMO SARL AU شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 5ا،شارع 
ا حسن الثاني طابق 6الرقما2  - 

20150 الدار الب2ضاء  املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 27 

ماي ا201
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم  ا201  أبريل   01
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAZAMO SARL AU
مقا لة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عامة الشعال البناء .
عن2ان املقر االجتماعي : 5ا،شارع 
 - 6الرقما2   طابق  الثاني  ا حسن 

20150 الدار الب2ضاء  املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  حسين  زيد  الس2د 
56,شارع س2دي عبد الرحمان رقم2 

20000 الدار الب2ضاء  املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  حسين  محمد  الس2د 
56,شارع س2دي عبد الرحمان رقم 2 

20000 الدار الب2ضاء  املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 27 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ماي ا201 جحت رقم -.
878I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

تاملوت
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب
جامل2ت شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

االعدادوة مركز  ا مانة  - 000ا5 
خن2فرة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور  ا1 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : جامل2ت.
غرض الشركة بإوجاز : ص2دل2ة.

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

000ا5   - مركز  ا مانة   االعدادوة 
خن2فرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د و2سف ج2هري 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د و2سف ج2هري عن2انه)ا)  
مكناس 50000 مكناس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د و2سف ج2هري عن2انه)ا) 
مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
17 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم ا10.
879I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

ULTIMATE MEDIA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC
ULTIMATE MEDIA شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 2، شقة رقم 6 زا ية زنقة طارق 
بن زياد   ابن عائشة اقامة اكس2ل 
س22ر عمارة 12 مراكش - 0000ا 

مراكش املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
113868

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا0 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
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اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ULTIMATE MEDIA
: التصم2م   غرض الشركة بإوجاز 

 الطباعة  االشهار.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
رقم 2، شقة رقم 6 زا ية زنقة طارق 
بن زياد   ابن عائشة اقامة اكس2ل 
0000ا   - مراكش   12 عمارة  س22ر 

مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د الزاتي واسين :  100 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  واسين  الزاتي  الس2د 
ججزئة معطى هللا رقم 1882 محام2د  

0000ا مراكش املعرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  واسين  الزاتي  الس2د 
ججزئة معطى هللا رقم 1882 محام2د  

0000ا مراكش املعرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 3733.
880I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

ستيوانيفو
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب
ست22ان2ف2 شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 

رقم 95 - 000ا5 خن2فرة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

3331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ست22ان2ف2.

اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

التصدور    مفا ضة  مختلفة 

االستيراد.

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

خن2فرة  000ا5   -  95 رقم  الرحمة 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشرقا ي  املصطفى  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الشرقا ي  املصطفى  الس2د 

عن2انه)ا) 88 زنقة ابي ا تعد 000ا5 

خن2فرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الشرقا ي  املصطفى  الس2د 

عن2انه)ا) 88 زنقة ابي ا تعد 000ا5 

خن2فرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

25 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 128.

881I

 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL   ا ئتمان2ة ا حراش

HARACHE

MENARA GRILLAGE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE   ا ئتمان2ة ا حراش

ASSISTANCE EL HARACHE

271 شارع حمان الفط2اكي س2دي 

و2سف بن علي مراكش ، 0000ا، 

مراكش املغرب

MENARA GRILLAGE SARL شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار حمر 

مركز قنطرة محرشة ال2داوة مراكش 

- 0250ا  مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

683ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MENARA GRILLAGE SARL

شراء   •-  : بإوجاز  غرض الشركة 

 ب2ع جم2ع املنتجات املعدن2ة: شبك 

 أنابيب  أل2اح  ز اوا ...

-•شراء  ب2ع جم2ع العقاقير

-•استيراد   جصدور.

عن2ان املقر االجتماعي : د ار حمر 

مركز قنطرة محرشة ال2داوة مراكش 

- 0250ا  مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الس2د بزكيرة عبدالفتاح 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : الس2د بزكيرة عبدا تل2ل 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عبدالفتاح  بزكيرة  الس2د 

قنطرة  مركز  حمر  د ار  عن2انه)ا) 

0250ا  مراكش  ال2داوة  محرشة 

مراكش املغرب.

عبدا تل2ل  بزكيرة  الس2د 

قنطرة  مركز  حمر  د ار  عن2انه)ا) 

0250ا  مراكش  ال2داوة  محرشة 

مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عبدالفتاح  بزكيرة  الس2د 

قنطرة  مركز  حمر  د ار  عن2انه)ا) 

0250ا  مراكش  ال2داوة  محرشة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113965.

882I

ا ر  افريك إكسبير

 EVENTS TRAVEL AND
MORE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

ا ر  افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، ججزئة 

ص2ف2ا ال2ردة، جاركةـ ـ مراكش ، 

0000ا، مراكش املغرب

  EVENTS TRAVEL AND MORE

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 256 

 LOT SOFIA LWARDA TARGA

MARRAKECH 40000 مراكش 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

55ا103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   18

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:



ف3ف8 الجريدة الرسميةعدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020) 

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EVENTS TRAVEL AND MORE

بإوجاز  الشركة  غرض 

 EVENEMENTIEL,  :

 C O M M U N I C A T I O N ,

.PRODUCTION AV

 256  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 LOT SOFIA LWARDA TARGA

مراكش   MARRAKECH 40000

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

االدري�سي  االب2ض  الس2دة  

 100 بق2مة  حصة   330   : احسان 

درهم للحصة .

0ا3    : الس2دة ا حندا ي اكرام 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 330   : نب2ل   عصماني  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

االدري�سي  االب2ض  الس2دة  

ابن  شارع   211 عن2انه)ا)  احسان 

جاشفين ط 2 شقة 7 بلفدور  20320 

الدار الب2ضاء املغرب.

اكرام  ا حندا ي  الس2دة 
رقم   1 ب  اريس  عمارة  عن2انه)ا) 

مراكش  0000ا  املقا مة  شارع   05

املغرب.

عن2انه)ا)  نب2ل  عصماني  الس2د 
3ا1   رقم   3 مرسطان  امرشيش 

0000ا مراكش املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

االدري�سي  االب2ض  الس2دة  

ابن  شارع   211 عن2انه)ا)  احسان 

جاشفين ط 2 شقة 7 بلفدور  20320 

الدار الب2ضاء املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   09 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 112959.
883I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

شمس الزربية
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب
شمس الزرب2ة شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
اكلم2س  - 000ا5 خن2فرة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3333
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
: شمس  اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

الزرب2ة.
النس2ج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

التصدور   االستيراد.
عن2ان املقر االجتماعي : حي الفتح 

اكلم2س  - 000ا5 خن2فرة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الريان  احمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  الريان  احمد  الس2د 
س2دي  حي   29 رقم   18 زنقة 

ب2جز كاغت 000ا5 خن2فرة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الريان  احمد  الس2د 
س2دي  حي   29 رقم   18 زنقة 

ب2جز كاغت 000ا5 خن2فرة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
25 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 129.

Iا88

Aïd comptable

 STE GUER RACYOU
TRAVAUX

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
  STE GUER RACYOU TRAVAUX
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

املشرق جرس2ف - 35100 جرس2ف 
املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
1757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GUER RACYOU TRAVAUX
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DIVERS OU DE
CONSTRUCTION / IMPORT-

.EXPORT - NÉGOCE
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
35100 جرس2ف  املشرق جرس2ف - 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د الراشدى و2سف :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د الراشدى و2سف عن2انه)ا) 

 35100 جرس2ف  املشرق  ججزئة 

جرس2ف املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د الراشدى و2سف عن2انه)ا) 

 35100 جرس2ف  املشرق  ججزئة 

جرس2ف املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 03 بتاريخ  بجرس2ف   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 1757.

885I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

اطلس اكوا
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

شركة ألتيرف2د ش.م.م

زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب

اطلس اك2ا شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم ا3 

ججزئة الصباح  - 000ا5 خن2فرة 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

3329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

اطلس   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

اك2ا.

اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الطاقة  جرك2ب  ل2ازم    مختلفة 

دراسة  التشا ر  الشمس2ة 

للدراسة  جنف2ذ  الفن2ة   املساعدة 

جم2ع األعمال الزراع2ة.

ا3  رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 

خن2فرة  000ا5   - الصباح   ججزئة 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : الس2د سف2ان ابا 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : ا كن2ز  خدوجة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

 32 عن2انه)ا)  ابا  سف2ان  الس2د 

 13100 عتمان  حي  السالم  شارع 

ب2زن2قة املغرب.

الس2دة خدوجة ا كن2ز عن2انه)ا) 

الفتح  حي   10 زنقة  مكرر   30 رقم 

000ا5 خن2فرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة خدوجة ا كن2ز عن2انه)ا) 

الفتح  حي   10 زنقة  مكرر   30 رقم 

000ا5 خن2فرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

25 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 128.

886I

FINANCIAL COACH

STE A.P GOLD
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

حل شركة

FINANCIAL COACH

 N° 12 3 EME ETAGE RES AIDA

 RUE SAFI ، 500000، MEKNES

املغرب

  STE A.P GOLD

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د)في ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 1 مكرر 

زنقة 2 مجم2عة ا البساجين مكناس 

– املغرب

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.38571

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جقرر حل   2020 مارس   5 في  املؤرخ 

 STE A.P GOLD SARLAU    شركة

مبلغ راس مالها 10.000 درهم   

مكرر   1 عن2ان مقرها االجتماعي 

مجم2عة ا البساجين مكناس   2 زنقة 

– املغرب
التجاري  بالستل  جق22دها  رقم 

38571

األهداف  جحق2ق  لعدم  نت2جة 

الس2د  للشركة  عين  املسطرة 

 29 زنقة   385 طارق العالمي عن2انه 

مجم2عة ا البساجين مكناس املغرب 

50000

جم  للشركة  قد  كمصفي 

بتاريخ  ا ختام2ة  ا تمع2ة  انعقاد 

5مارس2020 مارس2020

 2 مكرر زنقة   1 في مقر الشركة    

مجم2عة ا البساجين مكناس املغرب 

القان2ني  اإلوداع  ثم  50000  قد 

املغرب  مكناس  التجارية  باملحكمة 

االوداع  رقم   29/06/2020 بتاريخ 

ا6ا الستل التجاري 38571 

887I

cs plus

CS PLUS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

cs plus
 شركة اات مسؤلیة محد دة اات 
الشريك ال2حید  عن2ان مقرھا 

اإلجتماعي 59 شارع الزرقت2ني اقامة 
ال2ر د الطابق السابع رقم الشقة 

20 - الدار البیضاء املغرب 
جأسیس شركة اات مسؤلیة 
محد دة اات الشريك ال2حید

 رقم التقیید في الستل التجاري : 
7075اا 

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى 
جم إعداد القان2ن   2019 أكت2بر  ا2 
مسؤ لیة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2حید  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التالیة: 
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ لیة 

ال2حید
عند  متب2عة  الشركة  تسمیة 
cs plus .االقتضاء بمختصر تسمیتھا
مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض   
بیع     - مختلفة  اشغال   - األعمال 

شراء
 عن2ان املقر االجتماعي : 59 شارع 
الطابق  ال2ر د  اقامة  الزرقت2ني 
الدار   -  20 الشقة  رقم  السابع 

البیضاء املغرب
أجلھا  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100000درھم.
الشخصیة  العائلیة  األسماء 
السید  الشركاء:   صفات  م2اطن 
مراد بندق عن2انه)ا) زنقة العف2 زنقة 
مالل  بني   23000  90 الدار  رقم   5

املغرب
الشخصیة  العائلیة  األسماء 
السید  الشركة:  مسيري   م2اطن 
مراد بندق عن2انه)ا) زنقة العف2 زنقة 
مالل  بني   23000  90 الدار  رقم   5

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 29 بتاريخ  البیضاء  بالدار  التجارية 

أكت2بر 2019 جحت رقم 718703.

888I

Ascensu

MEGATRIX COLOR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

Ascensu

الطابق اال ل، 206 اب2  زيد 

الداد �سي، املعاريف، ، 20330، 

الدار الب2ضاء املغرب

MEGATRIX COLOR  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 
206 اب2 زيد الداد �سي الد ر اال ل 

املعاريف - 20330 الدار الب2ضاء 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

63273ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   12

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MEGATRIX COLOR

غرض الشركة بإوجاز : إنتاج  ب2ع 

با تملة  البناء  دهانات  صباغات 

؛  الزخرف2ة  ل2ازمها   الدهانات 

التجارة  الشراء  الب2ع  الت2زيع 

 االستيراد  التصدور  التجارة العامة 
امل2اد  املنتجات  ا حل2ل  جم2ع  في 

املتعلقة بالطالء ؛
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رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
اب2 زيد الداد �سي الد ر اال ل   206
الب2ضاء  الدار   20330  - املعاريف 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أحف2د  زهرة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  أحف2د  زهرة  الس2دة 
زنقة 22، رقم 1 االلفة 20200 الدار 

الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
زنقة  الس2د نسهل زيد عن2انه)ا) 
الدار   20200 االلفة   1 رقم   ،22

الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 26 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 01ا737.
889I

شارب2كال

شاربوكال
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 CHARBOCAL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقت2ني اقامة ال2ر د الطابق 
السابع رقم 20 الدار الب2ضاء 
20070 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

رقم التق22د في الستل التجاري : 
5ا632ا

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى 
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

CHARBOCAL
االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

 التصدور.
59 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
الطابق  ال2ر د  اقامة  الزرقت2ني 
السابع رقم 20 الدار الب2ضاء 20070 

الدار الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
بنشكري  علي  �سي  الس2د 
 25 ججزئة دوار ن2ر م س  عن2انه)ا) 
 20070 دار ب2عزة   2 الرحمة   1 رقم 

الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:
بنشكري  علي  �سي  الس2د 
 25 ججزئة دوار ن2ر م س  عن2انه)ا) 
 20070 دار ب2عزة   2 الرحمة   1 رقم 

الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلیداع  جم 
 26 بتاریخ  البیضاء  بالدار  التجاریة 

ی2نی2 2020 جحت رقم 737397.
890I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

غاس ترا و
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب
غاس جراف2 شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة ا1 
رقم 36 حي امال2 اغريبن - 000ا5 

خن2فرة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3305
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   12
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
غاس   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

جراف2.
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
ا1  زنقة   : عن2ان املقر االجتماعي 
000ا5   - امال2 اغريبن  حي   36 رقم 

خن2فرة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د املصطفى غاسين :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

غاسين  املصطفى  الس2د 
36 حي امال2  ا1 رقم  عن2انه)ا) زنقة 

اغريبن 000ا5 خن2فرة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
غاسين  املصطفى  الس2د 
36 حي امال2  ا1 رقم  عن2انه)ا) زنقة 

اغريبن 000ا5 خن2فرة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
17 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 105.
891I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

مركب مريامة
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب

مركب مريامة شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي طريق بني 

مالل لهري - 000ا5 خن2فرة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3ا33

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   01

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

مركب   : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

مريامة.

محطة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا خدمات،مقهى   مطعم.

عن2ان املقر االجتماعي : طريق بني 

مالل لهري - 000ا5 خن2فرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د خالد ا لهري :  300 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د عبد ال2احد ا لهري :  300 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د كمال ا لهري :  300 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ا لهري  خالد  الس2د 

000ا5   65 رقم  العبدال ي  ججزئة 

خن2فرة املغرب.
ا لهري  ال2احد  عبد  الس2د 

 65 ججزئة العبدال ي رقم  عن2انه)ا) 

000ا5 خن2فرة املغرب.

عن2انه)ا)  ا لهري  كمال  الس2د 

000ا5   65 رقم  العبدال ي  ججزئة 

خن2فرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
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عن2انه)ا)  ا لهري  خالد  الس2د 

000ا5   65 رقم  العبدال ي  ججزئة 

خن2فرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بخن2فرة  بتاريخ 07 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 109.

892I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

مصلى كار

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

شركة ألتيرف2د ش.م.م

زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب

مصلى كار شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

اال ل زنقة 01 رقم 01حي النجاح - 

000ا5 خن2فرة املغرب.

جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 

7ا23.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 و2ن22   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جف2يت الس2د )ة) محمد معطال ي 

أصل  من  اجتماع2ة  حصة   2.500

2.500 حصة لفائدة  الس2د )ة) حم2  

الشرقا ي بتاريخ 15 و2ن22 2020.

بن  سمير  )ة)  الس2د  جف2يت 

2.500 حصة اجتماع2ة من  جاشفين 

الس2د  لفائدة   حصة   2.500 أصل 

)ة) سع2د الشرقا ي بتاريخ 15 و2ن22 

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

االبتدائ2ة بخن2فرة  بتاريخ 06 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 138.

893I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

مصلى كار
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب
مصلى كار  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الطابق 

اال ل زنقة 01 رقم 01 حي النجاح - 
000ا5 خن2فرة املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

7ا23.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم تع2ين   2020 و2ن22   15 املؤرخ في 
الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

قرشال ن2رة كمسير  ح2د
جبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بخن2فرة  بتاريخ 06 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 138.
Iا89

Aïd comptable

STE MILA NET
شركة التضامن

حل شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
STE MILA NET  شركة التضامن)في 

ط2ر التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي باب 
الزيت2نة رقم 10 جازة - 35000 جازة 

املغرب.
حل شركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
7ا9.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جقرر حل   2020 و2ن22   17 املؤرخ في 
   STE MILA NET التضامن  شركة 
مبلغ رأسمالها 0.000ا درهم  عن2ان 
الزيت2نة  باب  حي  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب  جازة   35000  - جازة   10 رقم 

نت2جة ل : انعدام املرد دوة.

  حدد مقر التصف2ة ب حي باب 

جازة   35000  - جازة   10 الزيت2نة رقم 

املغرب. 

  عين:

  ABDELILAH   MIDA الس2د)ة) 

  عن2انه)ا) حي باب الزيت2نة رقم 10 

جازة 35000 جازة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د  جبل2غ  محل   املخابرة   

  ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  بتازة   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 7ا2.

895I

2019

انفرا نور انفست تمارة
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

ج2س2ع نشاط الشركة 

2019

rabat maroc ،املغرب ، 0000ا

انفرا ن2ر انفست جمارة شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها االجتماعي شقة 2 

عمارة 30 حي الفرد س شارع م2الي 

علي شريف - 110000 جمارة املغرب.

ج2س2ع نشاط الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.123767

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 و2ن22   22 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التال2ة  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

 ، للس2ارات  خدمة  محطات   -

 ، مقاهي   ، مطاعم   ، مميزة  فنادق 

 ، مائ2ة  حدائق   ، استراحة  مناطق 

حمامات سباحة   ، حمامات سباحة 

داخل2ة ، سبا  أماكن جرف2ه ، إدارة ، 

جنف2ذ ، تس2يق مشاريع املنتجعات ، 

كافتيروات ، مطاعم ، فنادق ، منطقة 

الراحة  ما شابه الك ؛

جم2ع  شراء  ب2ع  جدا ل   -

املنتجات الستهالك األغذوة البشرية 

السلع  املنتجات  الل2ازم   جم2ع 

املتعلقة بصناعة األغذوة ؛

جم2ع  شراء  ب2ع  جدا ل   -

منتجات استهالك األعالف ا ح22ان2ة 

السلع  املنتجات  الل2ازم   جم2ع 

اات الصلة بالصناعات الغذائ2ة ؛

- املشاركة في األسهم ؛ بأي  س2لة 

في أي عمل أ  شركة جم إنشاؤها   ،

،  التي قد جك2ن مرجبطة  أ  إنشاؤها 

، ال س2ما عن طريق  بغرض الشركة 

مساهمة  أ   جدودة  شركة  إنشاء 

أ راق  أ  شراء  اشتراك  أ   رعاوة  أ  

مال2ة أ  حق2ق االندماج االجتماعي 

أ  املشر ع املشترك أ  غير الك ، أي 

عمل2ة استيراد  خبرة جتعلق بأنشطة 

جم2ع  ،  ججارة  تس2يق  الشركة 

الت2ريدات  أ   امل2اد  أ   املنتجات 

املتعلقة بأعمال البناء..

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

و2ن22   29 بتاريخ  بتمارة   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 26ا.

896I

siemprezyad

SIEMPREZYAD
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

siemprezyad

د ار جن عمارة خميس اوت عميرت 

شت2كة اوت باها، 685، انزكان 

املغرب

siemprezyad شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار جن 

عمارة خميس أوت عميرت شت2كة 

أوت باها شت2كة أوت باها أكادور 

00685 انزكان املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

20311
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في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 مارس   12

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.siemprezyad

ادارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وم  جقد , ع لزر ا , عة ا لزر ا , عة ملزر ا

مختلفة,استئجار  ا خدمة,أعمال 

املعدات الزراع2ة,جرك2ب املزارع,نقل 

البضائع,النقل الشخ�سي,ججارة..

د ار جن   : عن2ان املقر االجتماعي 

شت2كة  عميرت  أوت  خميس  عمارة 

أكادور  باها  أوت  شت2كة  باها  أوت 

00685 انزكان املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د عبد هللا زياد عن2انه)ا) د ار 

جن عمارة خميس أوت عميرت شت2كة 

أوت باها 00685 انزكان املغرب.

السعدي  راض2ة  الشركة 

عن2انه)ا) د ار جن عمارة خميس أوت 

 00685 باها  أوت  شت2كة  عميرت 

انزكان املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د عبد هللا زياد عن2انه)ا) د ار 

جن عمارة خميس أوت عميرت شت2كة 

أوت باها 00685 انزكان املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   09 بتاريخ  االبتدائ2ة بانزكان  

2020 جحت رقم 611.

897I

TAUX CONSEILS

اكميم-ترانس
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

TAUX CONSEILS
 DAKHLA AAGADIR ، 80080،

AGADIR MAROC
اكم2م-جرانس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي اوت 
عبد الرحمان القل2عة - جماعة 

ا حضرية القل2عة عمالة انزكان اوت 
مل2ل - - 86356 انزكان اوت مل2ل 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
19389

 23 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2019 أكت2بر 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : اكم2م-

جرانس.
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين  حساب الغير.
حي اوت   : عن2ان املقر االجتماعي 
جماعة   - القل2عة  الرحمان  عبد 
ا حضرية القل2عة عمالة انزكان اوت 
انزكان اوت مل2ل   86356  -  - مل2ل 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : ن2رالدون   بنكم2م  الس2د 
درهم   10 بق2مة  حصة   10.000

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

ن2رالدون   بنكم2م  الس2د 
حي   373 رقم   C بل2ك  عن2انه)ا) 
الهدى اكادور 80070 اكادور املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   
 م2اطن مسيري الشركة:

ن2رالدون   بنكم2م  الس2د 
عن2انه)ا) بل2ك C رقم 373 حي الهدى 

اكادور 80070 اكادور املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ن2نبر   19 بتاريخ  بانزكان   االبتدائ2ة 

2019 جحت رقم ا0اا.
898I

STE OVADA SARL AU

SALAH FILAHA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

STE OVADA SARL AU
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad mezanine
 n°2 melk el khamar av tayeb

guennad، 35100، guercif املغرب
SALAH FILAHA  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي -حرشة 
عراس جرس2ف. - 35100 جرس2ف 

املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
en cours

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا0 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 SALAH : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

. FILAHA
-السقي   : بإوجاز  الشركة  غرض 

بالتنق2ط.

-استراد  جصدور اآلالت الفالح2ة.

-حرشة   : املقر االجتماعي  عن2ان 

35100 جرس2ف   - عراس جرس2ف. 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

0.000ا  الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د صالح و2سف :  00ا حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 

الس2د صالح و2سف : 00ا بق2مة 

100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  و2سف  صالح  الس2د 

حي البطمة 35100 جرس2ف املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  و2سف  صالح  الس2د 

حي البطمة 35100 جرس2ف املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  بجرس2ف   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 794/2020.

899I

AGS CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE E

BANAKH PRIVE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE E BANAKH

PRIVE شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

ا حرية الطابق 3 الشقة 5 - 20120 

الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
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محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

319ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   02

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE SCOLAIRE E BANAKH

.PRIVE

التعل2م   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حر.

زنقة   10  : عن2ان املقر االجتماعي 

 20120  -  5 3 الشقة  ا حرية الطابق 

الدارالب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د و2سف حمادي عن2انه)ا) 

عمارة   2 س  م  الن2ر  دوار  ججزئة 

 20000 ب2عزة  دار  س3  رقم   21

الدارالب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د و2سف حمادي عن2انه)ا) 

عمارة   2 س  م  الن2ر  دوار  ججزئة 

 20000 ب2عزة  دار  س3  رقم   21

الدارالب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738271.

900I

نصر &زيد طرانس

نصرو &زيد طرانس
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

نصر &زيد طرانس

ججزئة ال2قاوة س رقم 125 جط2ان ، 

93000، جط2ان املغرب

نصر  &زيد طرانس شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

ال2قاوة س رقم 125 جط2ان - 

93000 جط2ان املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

26855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   09

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
نصر    : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

&زيد طرانس.

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

ال2قاوة س رقم 125 جط2ان - 93000 

جط2ان املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د محمد عب2د  :  100 حصة 

بق2مة 1.000 درهم للحصة .

الس2د محمد عب2د  : 100 بق2مة 

1.000 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  عب2د   محمد  الس2د 
طنجة   1 ش   5 اقامة  جط2ان  زنقة 

90060 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  عب2د   محمد  الس2د 
طنجة   1 ش   5 اقامة  جط2ان  زنقة 

90060 طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   19 بتاريخ  االبتدائ2ة بتط2ان  

2020 جحت رقم 223/20.

901I

LE PREMIER CONSEIL

SPIFM
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SPIFM شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي كم 

10 طريق ا ريكة د ار السراغنة 

تسلطانت مراكش - . مراكش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

663ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   18

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

.SPIFM : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

غرض الشركة بإوجاز : -مقا ل في 

االشغال املختلفة أ  البناء.

-منعش عقاري 

املهرجانات  ا حفالت  -ادارة 

الفن2ة.

كم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

السراغنة  د ار  ا ريكة  طريق   10

تسلطانت مراكش - . مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

االفغاني  محمد  ح2د  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

 : االفغاني  محمد  ح2د  الس2د 

1000 بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

االفغاني  محمد  ح2د  الس2د 

عن2انه)ا) فرنسا . . فرنسا.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

االفغاني  محمد  ح2د  الس2د 

عن2انه)ا) فرنسا . . فرنسا

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113933.

902I

رمزي لالستشارات

TENDANCE SERVICES
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع ا2 ن2نبر عمارة حمدي  لد 

الرش2د الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

الع22ن ، 70000، الع22ن املغرب

TENDANCE SERVICES شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم ا75 
ججزئة 1500 جن2ب الحي ا حتري  

الع22ن - 70000 الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة
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 محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

31361
في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   18
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TENDANCE SERVICES
جدا ل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
جم2ع املنتجات  ا خدمات املتن2عة.

االجصال  مراكز  إدارة  تشغ2ل 
الهاجف  جكن2ل2ج2ا   خدمات 
الهاجف  عبر  املعل2مات  التس2يق 

 مب2عات الطلبات عبر البرود.
لتاجر وق2م باالستيراد  التصدور..

عن2ان املقر االجتماعي : رقم ا75 
ا حتري   الحي  جن2ب   1500 ججزئة 

الع22ن - 70000 الع22ن املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 2020 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 
100.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 TENDANCE SERVICES الشركة
1.000  : حصة بق2مة 100.000.000 

درهم للحصة .
بق2مة   1000  : الس2د كريم مه2ل 

100.000.000 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  مه2ل  كريم  الس2د 
الحي   8 رقم  االدري�سي  املختار  شارع 
اكادور   80000 اكادور  الس2يسري 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  مه2ل  كريم  الس2د 
الحي   8 رقم  االدري�سي  املختار  شارع 
اكادور   80000 اكادور  الس2يسري 

املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
11 مارس  بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 1681/2020.

903I

رمزي لالستشارات

TLHSEPT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع ا2 ن2نبر عمارة حمدي

  لد الرش2د الطابق رقم 01 شقة 
رقم 01 الع22ن ، 70000، الع22ن 

املغرب
TLHSEPT شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

الع2دة رقم 679 بالع22ن - 70000 
الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
17ا31

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   18
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TLHSEPT
جدا ل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
جم2ع املنتجات  ا خدمات املتن2عة. 
االجصال  مراكز  إدارة  تشغ2ل 
الهاجف  جكن2ل2ج2ا   خدمات 
الهاجف  عبر  املعل2مات  التس2يق 
 مب2عات الطلبات عبر البرود. التاجر 

وق2م باالستيراد  التصدور..
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 70000  - بالع22ن   679 الع2دة رقم 

الع22ن املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 2020 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
100.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 TLHSEPT :  1.000 الشركة 
درهم   100.000.000 بق2مة  حصة 

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  طلحة   محمد  الس2د 
اقامة ازهر عمارة رقم 12 زنقة امل 2 
بنسركا  اكادور 80000 اكادور املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  طلحة   محمد  الس2د 
اقامة ازهر عمارة رقم 12 زنقة امل 2 
بنسركا  اكادور 80000 اكادور املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
12 مارس  بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 1831/2020.

Iا90

FICOGE AG

LA CAVE DU SAHARA
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FICOGE AG
رقم 22عمارة افران3شارع ا حسن 
 AGADIR، 800000، التانى اكادور

AGADIR MAROC
LA CAVE DU SAHARA شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 10 

مكرر قسسرية الكباج البت2ار اكادور 
- 8000 اكادور املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
3311ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   09
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 LA  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAVE DU SAHARA

متجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

امل2اد الغدائ2ة العامة .
 10 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 

مكرر قسسرية الكباج البت2ار اكادور 

- 8000 اكادور املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : اسحاك  صراف  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د صراف دا د :  250 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د صراف امران :  250 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

 250   : س2م2ن  صراف  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د صراف اسحاك عن2انه)ا) 

شارع   297 رقم  س2تسان  عمارة 

ا حسن التانى 80000 اكادور املغرب.

عن2انه)ا)  دا د  صراف  الس2د 

رقم  املالح  زنقة  هشام  م2لى  شارع 

222 80000 كلم2م املغرب.

عن2انه)ا)  امران  صراف  الس2د 

شارع   297 رقم  س2تسان  عمارة 

ا حسن التانى 80000 اكادور املغرب.

الس2د صراف س2م2ن عن2انه)ا) 

شارع   297 رقم  س2تسان  عمارة 

ا حسن التانى 80000 اكادور املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د صراف س2م2ن عن2انه)ا) 

شارع   297 رقم  س2تسان  عمارة 

ا حسن التانى 80000 اكادور املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2020 جحت رقم 90713.

905I
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Abi abdelouahad laabi

OR VERT D›OLIVES
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

Abi abdelouahad laabi

 rue aljihad hay riad route 2ا

Ain smen ، 30000، فاس املغرب

OR VERT D›OLIVES شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 

لهرامسة جماعة الغ2ازي قرية با 

محمد  - 30000 جا نات. املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.895

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم   2020 و2ن22   30 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   1.500.000»

«1.500.000 درهم» إلى «3.000.000 

جقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أ  ع2ن2ة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
08 و2ل22ز  االبتدائ2ة بتا نات  بتاريخ 

2020 جحت رقم 206.

906I

ACO CONSULTING

ISOCELE IMMOBILIER
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,70

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

ISOCELE IMMOBILIER شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الك2لين 

II - عمارة ريجنس- رقم 17 - س2دي 

معر ف  - 20190   الدار الب2ضاء  

املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

9ا1762.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 1 علي العل2ي  )ة)  جف2يت الس2د 
 1.200 أصل  من  اجتماع2ة  حصة 
محمد   )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

لقلش بتاريخ 12 و2ن22 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738319.
907I

LE PREMIER CONSEIL

 MEDIC PLUS HYGIENE ET
’SANTE ‘ M P H S

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 MEDIC PLUS HYGIENE ET

SANTE ‘ M P H S‘  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 73 
شارع باب ا خميس مراكش - . 

مراكش املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
677ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 MEDIC : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها
 PLUS HYGIENE ET SANTE ‘ M P

. ’H S

ب2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الطب2ة  الشبه  املنتجات  االجهزة 

طب2ة .
رقم   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 .  - ا خميس مراكش  باب  شارع   73

مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
مسكاف2  عبدال2احد  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
مسكاف2  عبدال2احد  الس2د 
حارة الص2رة درب زمران  عن2انه)ا) 

رقم 19 مراكش . مراكش املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
مسكاف2  عبدال2احد  الس2د 
حارة الص2رة درب زمران  عن2انه)ا) 

رقم 19 مراكش . مراكش املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113962.

908I

ACO CONSULTING

ISOCELE IMMOBILIER
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
ISOCELE IMMOBILIER  شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي الك2لين 

II - عمارة ريجنس- رقم 17 - س2دي 
معر ف  - 20190  الدار الب2ضاء  

املغرب.
تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
9ا1762.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 و2ن22   12 املؤرخ في 

مسير جدود للشركة الس2د)ة) لقلش  

محمد كمسير  ح2د

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738319.

909I

AM CONSULTING

BILAL & Y TRANS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

BILAL & Y TRANS شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 26، زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األ ل، - 90ا20 الدار الب2ضاء 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

555ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   01

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 BILAL : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

.& Y TRANS

النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.
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عن2ان املقر االجتماعي : 26، زنقة 
3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 
الب2ضاء  الدار  90ا20   - األ ل، 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الق2تي  بالل  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  الق2تي  بالل  الس2د 
 ل2لي 1 عمارة 1 رقم 13 س2دي م2من  

00ا20 الدار الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  الق2تي  بالل  الس2د 
 ل2لي 1 عمارة 1 رقم 13 س2دي م2من  

00ا20 الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 72ا738.

910I

LE PREMIER CONSEIL

DNI
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
DNI شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي مركز 
االعمال منارة شارع عبد هللا بن 

واسين رقم 5 الطابق 1 مكتب رقم ا 
مراكش - . مراكش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
689ا10

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   19
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

.DNI : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها
-انشاء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

امل2اقع االلكتر ن2ة
-استيراد  جصدور.

مركز   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
بن  هللا  عبد  شارع  منارة  االعمال 
واسين رقم 5 الطابق 1 مكتب رقم ا 

مراكش - . مراكش املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
س2دي  باسكال  بير ل  الس2د 
درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
س2دي  باسكال  بير ل  الس2د 

عن2انه)ا) فرنسا . . فرنسا.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
س2دي  باسكال  بير ل  الس2د 

عن2انه)ا) فرنسا . . فرنسا
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113969.

911I

Cabinet LAMRINI HADI

FIBRA SERVICES SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناض2ر ، 

62000، الناض2ر املغرب
 FIBRA SERVICES SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 185, شارع 

طنجة الناظ2ر - 62000 الناظ2ر 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

19373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 أكت2بر   09

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 FIBRA : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.SERVICES SARL

جاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املشر بات, مقهى , مطعم.

 ,185  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 62000  - الناظ2ر  طنجة  شارع 

الناظ2ر املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : ابراه2م  ب2ض2ل  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : املام2ن  ب2ض2ل  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د ب2ض2ل ابراه2م عن2انه)ا) 

 62000 الناظ2ر  طنجة  شارع   ,185

الناظ2ر املغرب.

الس2د ب2ض2ل املام2ن عن2انه)ا) 

 62000 الناظ2ر  طنجة  شارع   ,185

الناظ2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د ب2ض2ل ابراه2م عن2انه)ا) 

 62000 الناظ2ر  طنجة  شارع   ,185

الناظ2ر املغرب.

الس2د ب2ض2ل املام2ن عن2انه)ا) 

 62000 الناظ2ر  طنجة  شارع   ,185

الناظ2ر املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 25 ن2نبر 

2019 جحت رقم 00ا3.

912I

CECOGEL / SARL

STE D.H. BTP

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

رفع رأسمال الشركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

STE D.H. BTP شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 OUJDA, عن2ان مقرها اإلجتماعي 

 24 BD BIR ANZARANE 4éme

ETAGE N°11 - 60000  جدة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.22051

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جم   2019 دجنبر   27 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   5.000.000»

 5.100.000» إلى  درهم»   100.000»

درهم» عن طريق :  إدماج احت2اطي أ  

أرباح أ  عال ات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   15 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1097.

913I
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STE HTCPRO SARL

OJALA
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

OJALA شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 7ا زنقة 

عمر ابن العاص إقامة إسماع2ل 

ا مكتب رقم ا - 000ا1 القن2طرة 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1ا551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   01

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

.OJALA : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

ب2ع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

جم2ع امل2اد الغذائ2ة

- ججارة عامة

- استيراد  جصدور.
زنقة  7ا   : عن2ان املقر االجتماعي 

إسماع2ل  إقامة  العاص  ابن  عمر 

القن2طرة  000ا1   - ا  مكتب رقم  ا 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : هردلة  سناء  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  هردلة  سناء  الس2دة 

زنقة ا23 رقم 93 مجم2عة 9 000ا1 

القن2طرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  هردلة  سناء  الس2دة 

زنقة ا23 رقم 93 مجم2عة 9 000ا1 

القن2طرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 08 بتاريخ  بالقن2طرة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 75238.

Iا91

 International Business Administration Center(

(Ibac

LTAD

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

 International Business(

Administration Center (Ibac

97 زنقة ارار الطابق التالت مرس 

السلطان الدار الب2ضاء ، 20000، 

casablanca maroc

LTAD  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املتاتي اقامة البس الطابق 

1 رقم 8 املعاريف - 20000  الدار 

الب2ضاء املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.188763

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 و2ن22   15 املؤرخ في 

ابن  الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

كيران خالد كمسير  ح2د

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737738.

915I

FCG AL AMANE

CAFE GOTAS ROCIO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FCG AL AMANE
 16RUE SEBOU APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT
MAROC

CAFE GOTAS ROCIO شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 560 كيش 
ال2داوة جمارة - 10160 جمارة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
129965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   06
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 CAFE  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.GOTAS ROCIO
 - مقهى   : بإوجاز  الشركة  غرض 

سناك.
 560  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
جمارة   10160  - ال2داوة جمارة  كيش 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بتزمات  وم2نة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  بتزمات  وم2نة  الس2دة 
16 قطاع 17 بل2ك ر زنقة ن2بال2ا حي 

الرياض 10100 الرباط املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الص2في  كريم  الس2د 

16 قطاع 17 بل2ك ر زنقة ن2بال2ا حي 

الرياض 10100 الرباط املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   25 بتاريخ  بتمارة   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم 6اا3.

916I

CECOGEL / SARL

STE AYNAOU
إعالن متعدد القرارات

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

STE AYNAOU «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة اات الشريك 

ال2ح2د»

 OUJDA, :عن2ان مقرها االجتماعي 

 15 RUE JAMAL EDDINE

 AFGHANI 1 ER ETAGE - 60000

 جدة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.1083

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 أكت2بر 2019 جم اجخاا 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

الى  للشركة  االجتماعي  املقر  جح2يل 

د ار لعثامنة جماعة س2دي  حسن 

جا ريرت رمز البرود 161

قرار رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
زيادة النشاط التالي استغالل امل2اد 

الغاب2ية

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

بند رقم ا: الذي ونص على ماولي: 

مقر الشركة االجتماعي

بند رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

النشاط التجاري للشركة.
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باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بتا ريرت  بتاريخ 11 دجنبر 

2019 جحت رقم 07ا.

917I

STE. FIDUKHAL

SOCIETE RAMOUCH
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

STE. FIDUKHAL
 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 EL HASSAN KHOURIBGA ،
25000، KHOURIBGA MAROC

SOCIETE RAMOUCH  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 1259 حي 
االمل خريبكة  - 25000 خريبكة 

املغرب .
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.5369

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2019 أكت2بر   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رم2ش  رش2د   )ة)  جف2يت الس2د 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   1.000
)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.000
احمد  د ان  بتاريخ 31 أكت2بر 2019.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
االبتدائ2ة بخريبكة  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 201.

918I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

STE KLEINE CAR SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 1er etage-rue larache immb 2
nador، 62000، Nador maroc

 ste KLEINE CAR SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

البستان رقم 8ا1 الطابق اال ل  - 

62000 الناض2ر املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

13185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 ste  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KLEINE CAR SARL

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن ساىق.

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 - الطابق اال ل   8ا1  البستان رقم 

62000 الناض2ر املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

2.500 حصة    : الس2د علي كالت 

بق2مة 100 درهم للحصة .

م  م  ش  الرزق  باب  الشركة 

درهم   100 بق2مة  حصة   2.500   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

حي  عن2انه)ا)  كالت  علي  الس2د 

الناض2ر   62000 الثان2ية بني انصار 

املغرب.

م  م  ش  الرزق  باب  الشركة 

8ا1   رقم  البستان  حي  عن2انه)ا) 

6200 الناض2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د و2سف م2فل2ح عن2انه)ا) 

 62000 ب2عرك  ا حرشة  د ار 

الناض2ر املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 08 بتاريخ  بالناض2ر   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 872.

919I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

STE  CHAKIR  VOYAGES
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 FIDUICAIRE FTAH

CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS

   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC

STE  CHAKIR  VOYAGES  شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم  ا0  

اقامة  نس2م   الطابق   2    زنقة  

سان   مارين2  حي  ال2فاء  2   طريق   

صفر   فاس. FES   30000 فاس. 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

  STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHAKIR  VOYAGES

غرض الشركة بإوجاز : نقل  املسا 

فرين  من مد ونة  الي اخرى..
ا0   رقم    : عن2ان املقر االجتماعي 
اقامة  نس2م   الطابق   2    زنقة  سان   
مارين2  حي  ال2فاء  2   طريق   صفر   

فاس. FES   30000 فاس. املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد   شاكر  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د شاكر محمد عن2انه)ا) رقم  
ا0  اقامة  نس2م   الطابق   2    زنقة  
2   طريق    سان   مارين2  حي  ال2فاء  

صفر   فاس. FES 30000   املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د شاكر محمد عن2انه)ا) رقم  
ا0  اقامة  نس2م   الطابق   2    زنقة  
2   طريق    سان   مارين2  حي  ال2فاء  

صفر   فاس. 30000 فاس. املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1576.

920I

 International Business Administration Center(

(Ibac

LTAD
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

 International Business(
Administration Center (Ibac

97 زنقة ارار الطابق التالت مرس 
السلطان الدار الب2ضاء ، 20000، 

casablanca maroc
LTAD شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد املتاتي اقامة البس الطابق 
1 رقم 8 املعاريف - 20000  الدار 

الب2ضاء  املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.188763

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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جف2يت الس2د )ة) كريم ابن كيران 
 100 حصة اجتماع2ة من أصل   25
حصة لفائدة  الس2د )ة) خالد   ابن 

كيران  بتاريخ 15 و2ن22 2020.
بنكيران  فاجن  )ة)  الس2د  جف2يت 
 100 حصة اجتماع2ة من أصل   25
ابن  )ة) خالد   الس2د  حصة لفائدة  

كيران  بتاريخ 15 و2ن22 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737738.
921I

«FIDUSSINE ‘SARL

MEKDINE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

«FIDUSSINE ‘SARL
شارع  قعة الزالقة اقامة طارق 

الشقة رقم 5 الطابق الثالث املدونة 
ا تدودة مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
MEKDINE شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي درب 

ب2قط2ب رقم 16 الزيت2ن - 50070 
مكناس املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
50067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   26
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEKDINE
جرك2ب   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 - االشغال العامة   - التدفئة املركزية 

ججارة عامة.
درب   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 50070  - الزيت2ن   16 ب2قط2ب رقم 

مكناس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د الل2زة رش2د :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د الل2زة حمزة :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  رش2د  الل2زة  الس2د 
افران   53000 حي السالم   288 رقم 

املغرب.

عن2انه)ا)  حمزة  الل2زة  الس2د 

عمارة 1ا الشقة 7 مرجان 2 50000 

مكناس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  رش2د  الل2زة  الس2د 
افران   53000 حي السالم   288 رقم 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1889.

922I

sahara decision

 HRANE TRANSPORT
INTERNATIONAL

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

sahara decision

شارع مكة عمارة مبارك  لد ا خل2ل 

طابق2 الحي االداري الع22ن. ، 

70000، الع22ن املغرب

 HRANE TRANSPORT

INTERNATIONAL  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مدونة 

ال2حدة بل2ك ي رقم ا90 الع22ن - 

70000 الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

31389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   09

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 HRANE : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

. TRANSPORT INTERNATIONAL

خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ال2طني  الد لي  النقل   اعمال 

جصدور  االستيراد  العامة    التجارة 

جم2ع امل2اد  النتجات البحرية ..

مدونة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 - الع22ن  ا90  ال2حدة بل2ك ي رقم 

70000 الع22ن املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الس2د ا حسن حران  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الس2د ا حسن حران  

بل2ك    ال2حدة  ججزئة   705 الرقم 

الع22ن 70000 الع22ن املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الس2د ا حسن حران  

بل2ك    ال2حدة  ججزئة   705 الرقم 

الع22ن 70000 الع22ن املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

12 مارس  بتاريخ  االبتدائ2ة بالع22ن  

2020 جحت رقم 733/2020.

923I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE HAMBURG - DIST
SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC
 SOCIETE HAMBURG - DIST
SARL شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 15 

زنقة ا320 حي اكي افرضن الدشيرة 
ا تهادوة   - 86360 الدشيرة 

ا تهادوة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

20571
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   01
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE HAMBURG - DIST

.SARL
-جاجرة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

امل2اد الغذائ2ة
-التجارة العامة

العمل2ات  جم2ع  عامة  بصفة    -
املتعلقة بشكل مباشر أ  غير مباشر 

بأغراض ا لشركة .
 15 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
ا320 حي اكي افرضن الدشيرة  زنقة 
الدشيرة   86360  - ا تهادوة   

ا تهادوة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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حصة   500   : الس2د  افي محمد 
بق2مة 100 درهم للحصة .

  : الرحمان  عبد  شكري  الس2د 
500 حصة بق2مة 100 درهم للحصة
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  محمد  الس2د  افي 
 15 الرقم   2906 الزنقة  اس2اخ  حي 
الدشيرة   86360 ا تهادوة  الدشيرة 

ا تهادوة املغرب.
الرحمان  عبد  شكري  الس2د 
بنت ابي بكر  عن2انه)ا) شارع اسماء 
ا تهادوة  الدشيرة  املرس     56 رقم 

86360 الدشيرة ا تهادوة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  محمد  الس2د  افي 
 15 الرقم   2906 الزنقة  اس2اخ  حي 
الدشيرة   86360 ا تهادوة  الدشيرة 

ا تهادوة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   09 بتاريخ  االبتدائ2ة بانزكان  

2020 جحت رقم 6ا8.

Iا92

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

BOUMAAJOUN
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع س2دي محمد ، 15000، 
ا خميسات املغرب

BOUMAAJOUN شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 1ا1 

ججزئة املنص2ر - 15000 ا خميسات 
املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
28999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   28
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUMAAJOUN
خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 
األم2ال-األشغال  –جح2يل  متعددة 

املختلفة أ  البناء.
1ا1   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ججزئة املنص2ر - 15000 ا خميسات 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د ب2معت2ن بلحسن :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
بلحسن  ب2معت2ن  الس2د 
أ ل2فار  استرادا  رافاوال  عن2انه)ا) 

ألط2 00000 رانكاغ2ا الش2لي.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
بلحسن  ب2معت2ن  الس2د 
أ ل2فار  استرادا  رافاوال  عن2انه)ا) 

ألط2 00000 رانكاغ2ا الش2لي
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 23 بتاريخ  با خميسات   االبتدائ2ة 

و2ن22 2020 جحت رقم 0ا2.
925I

املركز ا ته2ي لالستثمار  تهة درعة جاف2اللت ملحقة 

 رزازات

 STE MIRNA CAR TOUR
SARL AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

املركز ا ته2ي لالستثمار  تهة درعة 
جاف2اللت ملحقة  رزازات

شارع م2الي رش2د عمارة دادس 

الطابق اال ل  رزازات، 5000ا، 

 رزازات املغرب

 STE MIRNA CAR TOUR SARL

AU    شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 178 

مرنة قلعة مك2نة  - 5200ا جنغير 

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   16

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.   MIRNA CAR TOUR SARL AU

كراء   *  : بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات بد ن سائق.
عن2ان املقر االجتماعي : رقم 178 

جنغير  5200ا   - مك2نة   قلعة  مرنة 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : ا حم2دي   ا حسين  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

ا حم2دي   ا حسين  الس2د 

مك2نة   قلعة  مرنة  د ار  عن2انه)ا) 

5200ا جنغير املغرب.

ن2رة   ا حاج  اوت  الس2دة 

مك2نة  قلعة  السالم  حي  عن2انه)ا) 

5200ا جنغير املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

ن2رة   ا حاج  اوت  الس2دة 
مك2نة  قلعة  السالم  حي  عن2انه)ا) 

5200ا جنغير املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  االبتدائ2ة بتنغير  

2020 جحت رقم -.

926I

 International Business Administration Center(

(Ibac

AH GLOBAL CONSULT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 International Business(
Administration Center (Ibac

97 زنقة ارار الطابق التالت مرس 
 ،20000  ، الب2ضاء  الدار  السلطان 

casablanca maroc
AH GLOBAL CONSULT  شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
الطابق  البس  اقامة  املتاتي  احمد 
الدار   20000  - املعاريف   8 رقم   1

الب2ضاء املغرب
املسؤ ل2ة  اات  شركة  جأسيس 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63723ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 AH  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GLOBAL CONSULT
غرض الشركة بإوجاز : الدراسات 
 - استشارات   - التقن2ة   املساعدة 

جك2ين - استيراد  جصدور.
زنقة   13  : عن2ان املقر االجتماعي 
الطابق  البس  اقامة  املتاتي  احمد 
الدار   20000  - املعاريف   8 رقم   1

الب2ضاء املغرب.
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أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عمر  م2الي  االدري�سي  الس2د 

500 حصة بق2مة 100 درهم للحصة

 500   : الس2دة مساعف عائشة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

عمر  م2الي  االدري�سي  الس2د 

عن2انه)ا) اقامة االمان عمارة 3 شقة 

13 زنقة ام2ل بر ني ع  20000 الدار 

الب2ضاء املغرب.

عائشة  مساعف  الس2دة 

عن2انه)ا) اقامة االمان عمارة 3 شقة 

13 20000 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عائشة  مساعف  الس2دة 

عن2انه)ا) اقامة االمان عمارة 3 شقة 

13 20000 الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 30 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم -.

927I

 FICOZI»  FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

«ZITOUNA

CONPEIN
إعالن متعدد القرارات

 FICOZI»  FIDUCIAIRE DE

«COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القن2طرة الطابق السفلي 

رقم 13 املدونة ا تدودة مكنـاس ، 

50000، مكناس املغرب

CONPEIN «شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة اات الشريك ال2ح2د»

 عن2ان مقرها االجتماعي: رياض 

 يسالن 1 الطابق السفلي رقم 671  

 يســالن  مكنــاس   - 50000 مكناس 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

.27597

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 مارس  ا0  املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 

جف2يت ا حصص. 

على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 

تع2ين املسير ا تدود للشركة  ماولي: 

.   استقالة الس2د بنـاصـر مـحـمـد من 

مهامه في الشركة .

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تعدول القان2ن األسا�سي للشركة.

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

ونص على  الذي   :7  6 رقم  بند 

بنـاصـر مـحـمـد  الس2د   بـــاع   ماولي:  

 .   D990277 : رقم  بطاقته ال2طن2ة

100  حصة من مجم2ع حصصه في 

للحصة   درهم    100 الشركة بق2مة  

للس2د  الكراحي حم2د  رقم  بطاقته  

تعدول    .  D654725  : ال2طن2ة 

الفصل   6 , 7  من القان2ن األسا�سي 

للشركة .

بند رقم 15   18: الذي ونص على 

ورجعان  اإلمضاء   التس2ير    ماولي: 

بشكل منفرد  للس2د  الكراحي حم2د 

ملدة غير محددة    استقالة الس2د 

بنـاصـر مـحـمـد من مهامه في الشركة 

.تعدول الفصل 15   18 من القان2ن 

األسا�سي للشركة.

.: الذي ونص على ماولي:  بند رقم 

تعدول القان2ن األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1853.

928I

CLINIQUE FOMA *SARL AU*

 CLINIQUE FOMA *SARL*
AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

CLINIQUE FOMA *SARL AU*

ا مكرر زنقة ل2سيرن شارع 

الزرقط2ني ، 20000، الدار الب2ضاء 

املغرب

 CLINIQUE FOMA *SARL AU*

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ا مكرر 
زنقة ل2سيرن شارع الزرقط2ني - 

20000 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63713ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   18

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLINIQUE FOMA *SARL AU*

األنشطة   : غرض الشركة بإوجاز 

الطب2ة  شبه الطب2ة.
مكرر  ا   : عن2ان املقر االجتماعي 
 - الزرقط2ني  شارع  ل2سيرن  زنقة 

20000 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د ظهر الدون محمد :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

محمد  الدون  ظهر  الس2د 

عن2انه)ا) 739 شارع محمد السادس  

20000 الدار الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

محمد  الدون  ظهر  الس2د 

عن2انه)ا) 739 شارع محمد السادس  

20000 الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم -.

929I

Maitre Idriss el khatib

NOR GARDEN

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

NOR GARDEN شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع علي 

يعتة  الوة سنتر مكتب 25 عين مل2ل 

- 93000 جط2ان املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.26595

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم   2020 و2ل22ز   01 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   10.000.000»

«100.000 درهم» إلى «10.100.000 

جقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أ  ع2ن2ة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

08 و2ل22ز  االبتدائ2ة بتط2ان  بتاريخ 

2020 جحت رقم 1156.

930I
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FICODEC SARL

AM ISTITMAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FICODEC SARL

6 زنقة قطر املدونة ا تدودة ، 

30000، فاس املغرب

AM ISTITMAR شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 208 

ججزئة العمبرة ز اغة - 30000 فاس 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

62967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   05

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 AM  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISTITMAR

االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة  البناء.

عن2ان املقر االجتماعي : رقم 208 

30000 فاس  ججزئة العمبرة ز اغة - 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

سا�سي  محمد  ا حاج  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

سا�سي  محمد  ا حاج  الس2د 

العمبرة  ججزئة   208 رقم  عن2انه)ا) 

ز اغة 30000 فاس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

سا�سي  محمد  ا حاج  الس2د 

العمبرة  ججزئة   208 رقم  عن2انه)ا) 

ز اغة 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

.M635/2020 2020 جحت رقم

931I

Maitre Idriss el khatib

NOR GARDEN

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رفع رأسمال الشركة

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

NOR GARDEN شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع علي 

يعتة  الوة سنتر مكتب 25 عين مل2ل 

- 93000 جط2ان املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.26595

العام  ا تمع  بمقت�سى 

و2ل22ز   01 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  جم   2020

درهم»  «975.000.ا  قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   10.100.000» من  أي 

  : طريق  عن  درهم»   15.075.000»

جقدوم حصص نقدوة أ  ع2ن2ة.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

01 و2ل22ز  االبتدائ2ة بتط2ان  بتاريخ 

2020 جحت رقم 1156.

932I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

 SOCIETE CARRIERE
 MINES DEVELOPPEMENT
EXPLOITATION SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
 SOCIETE CARRIERE

 MINES DEVELOPPEMENT
EXPLOITATION SARL AU شركة 

اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
م2الي رش2د م 22  رزازات - 5000ا 

 رزازات املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.10851/369

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ل22ز  ا0  في  املؤرخ 

املصادقة على :
جف2يت الس2د )ة)  منير  ال2عباني 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   200
)ة)  الس2د  لفائدة   حصة   1.000
اسامة االجي بتاريخ ا0 و2ل22ز 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
االبتدائ2ة ب2رزازات  بتاريخ 07 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 13ا.
933I

FINANCE HOUSE

SCHONER
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FINANCE HOUSE
 rue Ahmed El Majjati Res. 13

 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC

SCHONER شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13زنقة 

أحمد املتاطي إقامة االلب الطابق 

اال ل رقم 8 حي املعاريف - 0ا201  

الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

015ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 أبريل   16

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SCHONER

غرض الشركة بإوجاز : - التنظ2ف

-التنظ2ف الصناعي،

-غس2ل الس2ارات،

- التطهير.

- جنظ2ف املباني اإلدارية..
13زنقة   : املقر االجتماعي  عن2ان 

أحمد املتاطي إقامة االلب الطابق 

0ا201    - حي املعاريف   8 اال ل رقم 

الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د حاولي أومن :  1.000 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  أومن  حاولي  الس2د 

بن  شارع  ك  عمارة  األبرار  إقامة 

الدارالب2ضاء   20270 جاشفين ع ب  

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
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عن2انه)ا)  أومن  حاولي  الس2د 

بن  شارع  ك  عمارة  األبرار  إقامة 

الدارالب2ضاء   20270 جاشفين ع ب  

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737960.

Iا93

MACOSIS CONSULTING

YOUP' TRAV
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
قفل التصف2ة

MACOSIS CONSULTING

 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

YOUP› TRAV شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي : 7  ججزئة 

الراشدوة 2 طريق عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب.

قفل التصف2ة
رقم التق22د في الستل التجاري : 

.50895

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جقرر حل   2020 وناور   29 املؤرخ في 

YOUP’ TRAV شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د مبلغ 
درهم  عن2ان   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي 7  ججزئة الراشدوة 

2 طريق عين الشقف فاس - 30000 

فاس املغرب نت2جة لصع2بات مال2ة.

  عين:

الس2د)ة) كمال  ال22بي   عن2انه)ا) 

الط2ب   ا الد  ب2عب2د  ا الد  د ار 

)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.

  قد جم انعقاد ا تمع2ة ا ختام2ة 

7  ججزئة  2020  في  وناور   29 بتاريخ 

الراشدوة 2 طريق عين الشقف فاس 

- 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
فبراور   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 625/020.

935I

ائتمان2ة  ا خبرة

VERDAT PROMO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ائتمان2ة  ا خبرة
9ا  زنقة  املدونة ، 26100، برش2د 

املغرب
VERDAT PROMO شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
االمان GH 18 عمارة 6ا1 رقم 1 

مكتب 1 عين السبع - 20590 الدار 
الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
379ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   26
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VERDAT PROMO
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 1 رقم  6ا1  عمارة   GH 18 االمان 
الدار   20590  - 1 عين السبع  مكتب 

الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د الصادق ب2شع2ب   :  500 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د املت2كل عبد الرح2م :  500 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

ب2شع2ب    الصادق  الس2د 
عن2انه)ا) د ار اله2ا رة س2دي رحال 

الشاطئ 26100 برش2د املغرب.
الرح2م  عبد  املت2كل  الس2د 
عن2انه)ا) د ار اله2ا رة س2دي رحال 

الشاطئ 26100 برش2د املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ب2شع2ب    الصادق  الس2د 
عن2انه)ا) د ار اله2ا رة س2دي رحال 

الشاطئ 26100 برش2د املغرب
الرح2م  عبد  املت2كل  الس2د 
عن2انه)ا) د ار اله2ا رة س2دي رحال 

الشاطئ 26100 برش2د املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738301.
936I

ste imtiyaz conseils sarl

RH ISTITMAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جف2يت حصص

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العرب2ة السع2دوة الطابق 
اال ل ثقة رقم 5 املدونة ا تدودة 

فاس ، 30000، فاس املغرب
 RH ISTITMAR

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
33 قيسارية ال2رد شارع بئرانزران 

طنجة  - 90060 طنجة املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.78159

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جمت   2019 و2ن22   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الربطي  )ة) هشام   جف2يت الس2د 
أصل  من  اجتماع2ة  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة  الس2د )ة) رش2د 

ا حر�سي  بتاريخ 18 و2ن22 2019.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
و2ل22ز  ا2  بتاريخ  بفاس   التجارية 

2019 جحت رقم 225219.
937I

LAARISS

 ODIN CAR SARL     
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 20
 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
« ODIN CAR «SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 213 
ججزئة عين العتارس الطابق 2 
الشقة 3 الصخيرات جمارة - 

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
128553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جأسيس شركة  جم   ،2019 شتنبر   9
 ،ODIN CAR SARL اسم  جحمل 

باملميزات التال2ة:
ججزئة   213  : االجتماعي  املقر 
 3 الشقة   2 الطابق  العتارس  عين 

الصخيرات جمارة.
هدف الشركة : كراء الس2ارات.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

درهم،   100.000 املال:   رأس 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم م2زع كما ولي :
 : الرح2م  عبد  مرغضين  الس2د 

500 حصة ،
 330  : و2سف  املسندي  الس2د 

حصة.
عبد  مرغضين  الس2د  تع2ين 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الرح2م 

محد دة.
من  جبتدئ   : االجتماع2ة  السنة 

فاجح وناور  جنتهي في 31 ديسمبر.
لتك2ين   %5 بعد اقتطاع   : األرباح 
و2زع  القان2ني  االحت2اط  صند ق 
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الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملركز  القان2ني  اإلوداع  جم 

جحت  بالرباط  لالستثمار  ا ته2ي 

الستل التحاري رقم 128553.

938I

ste imtiyaz conseils sarl

LE NOUVEAU CARREFOUR

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

حل شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة العرب2ة السع2دوة الطابق 

اال ل ثقة رقم 5 املدونة ا تدودة 

فاس ، 30000، فاس املغرب

 LE NOUVEAU CARREFOUR

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د)في ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 3 حي 

ال2فاق ز اغة فاس - 30000 فاس 

املغرب.

حل شركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.38373

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

جقرر حل   2020 18 مارس  املؤرخ في 

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

 LE NOUVEAU ال2ح2د  الشريك 

رأسمالها  مبلغ    CARREFOUR

مقرها  درهم  عن2ان   1.100.000

حي ال2فاق ز اغة   3 اإلجتماعي رقم 

فاس - 30000 فاس املغرب نت2جة ل 

: ج2قف نشاط الشركة.

  حدد مقر التصف2ة ب رقم 3 حي 
فاس   30000  - ال2فاق ز اغة فاس 

املغرب. 
  عين:

اودار    االله   عبد  الس2د)ة) 
اسبان2ا   19001 اسبان2ا  عن2انه)ا) 

اسبان2ا كمصفي )ة) للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1589.

939I

املركز ا ته2ي لالستثمار  تهة درعة جاف2اللت ملحقة 

 رزازات

 STE JHM CAR TOUR SARL »
AU

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

املركز ا ته2ي لالستثمار  تهة درعة 
جاف2اللت ملحقة  رزازات

شارع م2الي رش2د عمارة دادس 
الطابق اال ل  رزازات، 5000ا، 

 رزازات املغرب
 STE JHM CAR TOUR SARL AU »

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 51 
شارع ازالل حي ا تدود ب2مالن 
دادس  - 5150ا جنغير املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   15
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  »  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.JHM CAR TOUR SARL AU

كراء   *  : بإوجاز  الشركة  غرض 
الس2ارات بد ن سائق.

 51 رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 
شارع ازالل حي ا تدود ب2مالن دادس  

- 5150ا جنغير املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : امحمد   الذهبي  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د الذهبي حسن :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  امحمد  الذهبي  الس2د 
5150ا  الحي ا تدود ب2مالن دادس 

جنغير املغرب.
عن2انه)ا)  حسن  الذهبي  الس2د 
جنغير  5800ا  د ار اغنسلن اكن22ن 

املغرب.
الس2دة اشمام2 جم2لة  عن2انه)ا) 
 10200 8ا ج ر ربي حي جكد م   رقم 

الرباط املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2دة اشمام2 جم2لة  عن2انه)ا) 
 10200 8ا ج ر ربي حي جكد م   رقم 

الرباط املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  االبتدائ2ة بتنغير  

2020 جحت رقم -.
2Iا9

FO CONSULTUNG SARL AU

AYM PROD
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

AYM PROD شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 21 ساحة 
أب2 بكر الصدوق شقة رقم 8 أكدال - 

10000  الرباط املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3797ا1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور   26
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 AYM  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.PROD
جنظ2م   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حفالت   املناسبات
التنش2ط  التس2يق  العالقات 

العامة.
عن2ان املقر االجتماعي : 21 ساحة 
أب2 بكر الصدوق شقة رقم 8 أكدال - 

10000  الرباط املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 330   : محمد  حم2ش   الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
  : اللط2ف  عبد  حم2ش  الس2د 
0ا3 حصة بق2مة 100 درهم للحصة

 330   : واسين  حم2ش  الس2د 
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  
 صفات  م2اطن الشركاء :

محمد عن2انه)ا)  الس2د حم2ش  
 2 إقامة  التهامي  القادر  عبد  علي 
سال   11100 ا تدودة  سال   22 رقم 

ا تدودة املغرب.
اللط2ف  عبد  حم2ش  الس2د 
 06 عمارة   06 ب2تي  إقامة  عن2انه)ا) 
شقة 227 سال ا تدودة 11100 سال 

ا تدودة املغرب.
عن2انه)ا)  واسين  حم2ش  الس2د 
 2 إقامة  التهامي  القادر  عبد  علي 
سال   11100 ا تدودة  سال   22 رقم 

ا تدودة املغرب.
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 
 م2اطن مسيري الشركة:

محمد عن2انه)ا)  الس2د حم2ش  
 2 إقامة  التهامي  القادر  عبد  علي 
سال   11100 ا تدودة  سال   22 رقم 

ا تدودة املغرب
اللط2ف  عبد  حم2ش  الس2د 
 06 عمارة   06 ب2تي  إقامة  عن2انه)ا) 
شقة 227 سال ا تدودة 11100 سال 

ا تدودة املغرب
عن2انه)ا)  واسين  حم2ش  الس2د 
 2 إقامة  التهامي  القادر  عبد  علي 
سال   11100 ا تدودة  سال   22 رقم 

ا تدودة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   12 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2020 جحت رقم 1707.
3Iا9

NOTAIRE

«الشركة السياحية طيطانيك»
إعالن متعدد القرارات

NOTAIRE
91 شارع محمد ا خامس إقامة 

واسم2نة الطابق األ ل رقم ا طنجة 
، 90000، طنجة املغرب

«الشركة الس2اح2ة ط2طان2ك»  
«شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة»
 عن2ان مقرها االجتماعي: شارع 
محمد السادس )شارع ماالباطا 
سابقا)  فندق سيزار  - 90000 

طنجة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
.23257

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 و2ن22   20 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  قرار 
التف2يت  على  املصادقة  ماولي: 
لعر �سي  السادة  الكلي  حصص 
في  لهم  اململ2كة   15000 عددها    
الشركة املسماة» الشركة الس2اح2ة 
مسؤ ل2ة  اات  شركة  ط2طان2ك» 
«أ ط2ل  شركة  لفائدة  محد دة 
ماناجمنت H اند W» ش.م.م بشريك 

 HOTEL MANAGEMENT  (  ح2د 
 (H  AND W S.A.R.L AU

على  ونص  الذي   :2 رقم  قرار 
الس2د محمد  قب2ل استقالة  ماولي: 
لعر �سي من مهامه كمسير للشركة 

املذك2رة 
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
تع2ين الس2د  حمد بن صا ح بن عبد 

هللا الصغير كمسير  ح2د للشركة
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
على  ونص  الذي   :13 رقم  بند 
تع2ين الس2د  حمد بن صا ح  ماولي: 
كمسير  ح2د  الصغير  هللا  عبد  بن 

للشركة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 3028.
Iاا9

SAFI CONSULTANT

 SOCIETE DE CONSEIL
 POUR L›ASSOCIATIF ET

L›INVESTISSEMENT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

SAFI CONSULTANT
عمارة م2م2نة الطابق الثاني حي 

ا تريفات اسفي ، 6000ا، اسفي 
املغرب

 SOCIETE DE CONSEIL
 POUR L›ASSOCIATIF ET

L›INVESTISSEMENT شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 27 

زنقة 22 حي السالم - 6000ا اسفي 
املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.6873
العام  ا تمع  بمقت�سى 
فبراور   17 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
اات  شركة  حل  جقرر   2020
 SOCIETE DE املحد دة  املسؤ ل2ة 
 CONSEIL POUR L’ASSOCIATIF

مبلغ    ET L’INVESTISSEMENT
درهم  عن2ان   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي رقم 27 زنقة 22 حي 
السالم - 6000ا اسفي املغرب نت2جة 
ل : صع2بة الدخ2ل الى الس2ق نظرا 

لصع2بة املنافسة.
 27   حدد مقر التصف2ة ب رقم 
6000ا اسفي   - 22 حي السالم  زنقة 

املغرب. 
  عين:

ب2هدي    محمد امين   الس2د)ة) 
عن2انه)ا) رقم 27 زنقة 22 حي السالم 
)ة)  كمصفي  املغرب  اسفي  6000ا 

للشركة.
ا حد د  اإلقتضاء    عند 
املخ2لة  الصالح2ات  على  املفر ضة 
جبل2غ  محل  املخابرة    محل  لهم 
العق2د   ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة 

: رقم 27 زنقة 22 حي السالم
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس  ا0  بتاريخ  االبتدائ2ة بآسفي  

2020 جحت رقم 179.
5Iا9

SAFI CONSULTANT

SAFI BARYTINE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

SAFI CONSULTANT
عمارة م2م2نة الطابق الثاني حي 

ا تريفات اسفي ، 6000ا، اسفي 
املغرب

SAFI BARYTINE شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 

الق2اسبة س2دي ج2جي  - 6000ا 
اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.8307
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
2020 جقرر حل  ا2 فبراور  املؤرخ في 
املحد دة  املسؤ ل2ة  اات  شركة 
رأسمالها  مبلغ    SAFI BARYTINE
مقرها  درهم  عن2ان   100.000

س2دي  الق2اسبة  د ار  اإلجتماعي 

6000ا اسفي املغرب نت2جة   - ج2جي  

ل : شدة املنافسة في الس2ق .

د ار  ب  التصف2ة  مقر  حدد    

6000ا   - ج2جي   س2دي  الق2اسبة 

اسفي املغرب. 

  عين:

الضريف    احمد   الس2د)ة) 

عن2انه)ا) د ار الق2اسبة س2دي ج2جي  

)ة)  كمصفي  املغرب  اسفي  6000ا 

للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

د ار   : بالتصف2ة  املتعلقة  ال2ثائق 

الق2اسبة س2دي ج2جي 

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس  ا0  بتاريخ  االبتدائ2ة بآسفي  

2020 جحت رقم 180.

6Iا9

شركة ابه2ش للخدمات

EVENT PORT

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

شركة ابه2ش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

اال ل رقم ا0 الع22ن ، 70010، 

الع22ن املغرب

EVENT PORT  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

ججزئة ال2فاق رقم 12 الطابق الثاني 

رقم 03 الع22ن - 70000 الع22ن 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

31997
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 EVENT : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

. PORT

االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

 التصدور. التجارة..

حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 12 رقم  ال2فاق  ججزئة  القدس 

 - الع22ن   03 رقم  الثاني  الطابق 

70000 الع22ن املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

حم2داني  الدون  صالح  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

حم2داني  الدون  صالح  الس2د 

زنقة  األطلس  جبل  شارع  عن2انه)ا) 

 13 3 شقة  16 ط  ال2ئام درب أ رقم 

جط2ان 93020 جط2ان املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

حم2داني  الدون  صالح  الس2د 

زنقة  األطلس  جبل  شارع  عن2انه)ا) 

 13 3 شقة  16 ط  ال2ئام درب أ رقم 

جط2ان 93020 جط2ان املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1170/2020.

7Iا9

gesacom maroc

ELMELLAH TRAVAUX
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

gesacom maroc
 av med V n 12  apprt 2

 benguerir ، 43150، benguerir
maroc

ELMELLAH TRAVAUX شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد ا خامس رقم 12 الشقة رقم 

2 ابن جرير  - 3000ا  ابن جرير 
املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
2217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 شتنبر   02
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELMELLAH TRAVAUX
غرض الشركة بإوجاز : : االشغال 

املختلفة في البناء.
شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
محمد ا خامس رقم 12 الشقة رقم 2 
ابن جرير  - 3000ا  ابن جرير املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د عبد ا تل2ل املتقي :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د عبد ا تل2ل املتقي : 1000 

بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
املتقي  ا تل2ل  عبد  الس2د 
ابن   3 اقامة الرا�سي رقم  عن2انه)ا) 

جرير  3000ا ابن جرير املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
املتقي  ا تل2ل  عبد  الس2د 
ابن   3 اقامة الرا�سي رقم  عن2انه)ا) 

جرير  3000ا ابن جرير املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ا0  بتاريخ  جرير   بابن  االبتدائ2ة 

فبراور 2020 جحت رقم 29.

8Iا9

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

إفاي أس2تس

EVEIL ASSETS 
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة مدن2ة عقارية

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

إفاي أس2تس Eveil Assets «شركة 
مدن2ة عقارية»

 عن2ان مقرها اإلجتماعي: 13 ، ا1 ، 
15   16 ججزئة ريني، رقم 10 11000 

سال املغرب
«جأسيس شركة مدن2ة عقارية»

رقم التق22د في الستل التجاري: 
31357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
09 مارس 2020 جقرر جأسيس شركة 

مدن2ة عقارية اات الب2انات التال2ة:
-        تسم2ة الشركة، متب2عة عند 
إفاي  تسم2تها:  بمختصر  اإلقتضاء، 

Eveil Assets أس2تس
 - غرض الشركة بإوجاز:          -
أ   املبن2ة  العقارات  جم2ع  اقتناء 

املزمع إنشاؤها.
املباني  تشغ2لها  جم2ع  إنشاء   -

عن طريق االستئجار.
مصا ح  أ   مشاركات  اكتساب   -
املؤسسات  أ   الشركات  جم2ع  في 

املماثلة.
-        عن2ان املقر االجتماعي: 13 
، ا1 ، 15   16 ججزئة ريني، رقم 10 

11000 سال املغرب

-        املدة التي جأسست من أجلها 

الشركة )سنة): 99

الشركة:  رأسمال  مبلغ          -

100.000,00 درهم

-        مبلغ ا حصص النقدوة: 100 

درهم

-        مبلغ ا حصص الع2ن2ة مع 

 صف م2جز لها  جق22م لها: - درهم، -

-        ب2انات ح2ل الشركاء

 األشخاص الطب2ع22ن: 

ال2احد  عبد  الس2د  الس2د)ة)   -

الش2اظمي بصفته)ا) شريك  الكائن 
زنقة  الد فارس   18 رقم  عن2انه ب: 

الرباط     10170 بئر قاسم   شارع   ،

املغرب

- الس2د)ة)  الس2دة سعاد حركات 

بصفته)ا) شريك  الكائن عن2انه ب: 
شارع بئر   ، زنقة  الد فارس   18 رقم 

قاسم   10170 الرباط  املغرب

 األشخاص املعن2ي2ن: 

اات  «شركة  ه2لدون  ال2قضة   -

بصفتها شريك  املسؤ ل2ة املحد دة» 

 ،  13 ب:  اإلجتماعي  مقرها   الكائن 
 10 رقم  ججزئة ريني،   16    15  ، ا1 

11000 سال املغرب
عند  التجاري  الستل  رقم 

االقتضاء: 31173

ل2لى  الس2دة  الدائم:  املمثل 

الش2اظمي

-        األسماء الشخص2ة  العائل2ة 

 صفات  م2اطن  صفات الشركاء أ  

األغ2ار الذون وحق لهم إلزام الشركة 

اججاه الغير:

 األشخاص الطب2ع22ن: 

ال2احد  عبد  الس2د  الس2د)ة)   -

الش2اظمي بصفته)ا) شريك  الكائن 
زنقة  الد فارس   18 رقم  عن2انه ب: 

الرباط     10170 بئر قاسم   شارع   ،

املغرب

- الس2د)ة)  الس2دة سعاد حركات 

بصفته)ا) شريك  الكائن عن2انه ب: 
شارع بئر   ، زنقة  الد فارس   18 رقم 

قاسم  10170 الرباط  املغرب.
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ل2لى  الس2دة  الس2د)ة)   -

مسير  الكائن  بصفته)ا)  الش2اظمي 

بناوة   02 رياض االندلس  عن2انه ب: 

 10100 حي الرياض     05 شقة  3ا 

الرباط  املغرب

 األشخاص املعن2ي2ن: 

اات  «شركة  ه2لدون  ال2قضة   -

بصفتها شريك  املسؤ ل2ة املحد دة» 

 الكائن مقرها اإلجتماعي ب: 13 ، ا1 

، 15   16 ججزئة ريني، رقم 10 - سال 

املغرب

عند  التجاري  الستل  رقم 

االقتضاء: 31173
التجاري  الستل  في  التق22د  جم  

رقم  جحت   2020 مارس   20 بتاريخ 

.31357

9Iا9

 EXPERT RETAIL JOBS&OUTSOURCING

GROUPE

 EXPERT RETAIL

 JOBS&OUTSOURCING

GROUPE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 EXPERT RETAIL

 JOBS&OUTSOURCING

GROUPE

131 شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 

شقة 11 ب ، 20370، الدارالب2ضاء 

املغرب

 EXPERT RETAIL

 JOBS&OUTSOURCING

GROUPE  شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 11 

ب - 20370 الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

61677ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   09

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 EXPERT : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

 RETAIL JOBS&OUTSOURCING

. GROUPE

جم2ع   •  : بإوجاز  الشركة  غرض 

اإلعالنات  بإدارة  املتعلقة  العمل2ات 

املساحات  شراء  ب2ع   خاصة 

في  إعالم2ة  أي  س2لة  في  اإلعالن2ة 

املغرب أ  في ا خارج.

• جم2ع خدمات االجصال  التحرير 

 اإلنتاج بجم2ع أن2اع ال2سائط.

استشارات االجصال  التس2يق   •

جصم2م  جنظ2م  جنف2ذ  ،  كذلك 

جم2ع عمل2ات االجصال  التس2يق.

• االستعانة بمصادر خارج2ة

• إدارة  تشغ2ل أي  كالة اجصاالت

أعمال  جم2ع  جصم2م  جنف2ذ   •

الطباعة  النشر ،

الشراء  الب2ع  االستيراد   •

املنتجات  امل2اد   التمث2ل  تم2ع 

الالزمة لتحق2ق هدف الشركة.

التمث2ل  عمل2ات  جم2ع   •

جم2ع  في   العم2الت  السمسرة 

مباشرة  املرجبطة  السلع  ا خدمات 

باألنشطة املذك2رة أعاله.

استيراد  جصدور  •

املب2عات  الت2زيع  ق2ة  إدارة   •

الكبير ،

إدارة   ، جأجير   ، اقتناء   ، إنشاء   •

تشغ2ل   ، جرك2ب   ، جأجير   ، أي عمل 

جم2ع املؤسسات ، األعمال التجارية 

، املصانع ، ال2رش ، املتعلقة ب2احد 

أنشطة محددة.

• إدارة  تشغ2ل أي  كالة اجصاالت 

• ا حراسة  املراقبة  األمن.

،  دراسات  التجارية  البح2ث   •
الس2ق ،  شراء  ب2ع  ج2زيع النشرات 
التر يج2ة  جم2ع   النمااج  امل2اد 

أنشطة العالقات العامة ؛
أ  تشغ2ل أ   اكتساب أ  شراء   •
ب2ع جم2ع العمل2ات  براءات االختراع 

املتعلقة بهذه األنشطة.
 131  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 
11 ب - 20370 الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د رض2ان ا خلخالي  :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
ا خلخالي   رض2ان  الس2د 
عن2انه)ا) 120 زنقة النحاس النح2ي 
ط 5 املعاريف  20330 الدارالب2ضاء 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ا خلخالي   رض2ان  الس2د 
عن2انه)ا) 120 زنقة النحاس النح2ي 
ط 5 املعاريف  20330 الدارالب2ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم 735800.
950I

شركة ابه2ش للخدمات

COTRABI
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

شركة ابه2ش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
اال ل رقم ا0 الع22ن ، 70010، 

الع22ن املغرب
COTRABI  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

ال2حدة 2 زنقة 22 رقم 17 الع22ن - 
70000 الع22ن املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.10957
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ب2شتى الغم2ر  )ة)  جف2يت الس2د 
500 حصة اجتماع2ة من أصل 500 
حصة لفائدة  الس2د )ة) أو2ب  لسير 

بتاريخ 15 و2ن22 2020.
احض2ه  )ة)  الس2د  جف2يت 
حصة اجتماع2ة من   500 االدري�سي 
)ة)  الس2د  500 حصة لفائدة   أصل 

أو2ب لسير بتاريخ 15 و2ن22 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1171.

951I

شركة ابه2ش للخدمات

COTRABI
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل الشكل القان2ني للشركة

شركة ابه2ش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
اال ل رقم ا0 الع22ن ، 70010، 

الع22ن املغرب
COTRABI شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
  عن2ان مقرها االجتماعي حي 

ال2حدة 2 زنقة 22 رقم 17 الع22ن - 
70000 الع22ن .

جح2يل الشكل القان2ني للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.10957
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
2020 جم جح2يل  15 و2ن22  املؤرخ في 
الشكل القان2ني للشركة من «شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة» إلى «شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1171.

952I
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شركة ابه2ش للخدمات

COTRABI
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

شركة ابه2ش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
اال ل رقم ا0 الع22ن ، 70010، 

الع22ن املغرب
COTRABI شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

ال2حدة 2 زنقة 22 رقم 17 الع22ن - 
70000 الع22ن املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.10957
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 و2ن22 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
 17 رقم   22 زنقة   2 ال2حدة  «حي 
الع22ن - 70000 الع22ن املغرب» إلى 
«ججزئة مدونة ال2حدة الشطر الثاني 
 70000  - الع22ن   852 رقم   I بل2ك 

الع22ن  املغرب».
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1171.

953I

شركة ابه2ش للخدمات

COTRABI
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

شركة ابه2ش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
اال ل رقم ا0 الع22ن ، 70010، 

الع22ن املغرب
COTRABI  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

ال2حدة 2 زنقة 22 رقم 17 الع22ن - 
70000 الع22ن املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.10957

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم تع2ين   2020 و2ن22   15 املؤرخ في 
لسير  مسير جدود للشركة الس2د)ة) 

أو2ب كمسير  ح2د 
جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1171/2020.

Iا95

SANDOLSI

SANDOLSI
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SANDOLSI
7زنقة سبتة اقامة الرامي الطابق 

2 املكتب رقم 8 ، 20360، 
الدارالب2ضاء املغرب

SANDOLSI شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 7زنقة 
سبتة اقامة الرامي الطابق 2 املكتب 
رقم 8 - 20360 الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
61711ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   05
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANDOLSI
الزراعة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 جرب2ة املاش2ة
أن2اع  جم2ع  تس2يق  ج2زيع   

معدات جرب2ة ا ح22انات
من  ا ح22ان2ة  الثر ة  إنتاج 

املنتجات ا ح22ان2ة  تسم2نها.

املنتجات  اآلالت  إنتاج  ب2ع 

 امل2اد امل2كان2ك2ة لترب2ة ا ح22انات

أي عمل2ة أ  عمل2ة ، أي عمل أ  

نص2حة جتعلق بمختلف املتاالت.

7زنقة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

2 املكتب  سبتة اقامة الرامي الطابق 

رقم 8 - 20360 الدارالب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد حمري   الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  حمري   محمد  الس2د 

 90090 ا1   رقم   30 بنكيران زنقة  

طنجة  املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  حمري   محمد  الس2د 

 90090 ا1   رقم   30 بنكيران زنقة  

طنجة  املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم 735832.

955I

املركز ا ته2ي لالستثمار  تهة بني مالل خن2فرة - 

ملحقة خن2فرة

 STE BOUAFRE CAR

SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

املركز ا ته2ي لالستثمار  تهة بني 

مالل خن2فرة - ملحقة خن2فرة

مقر ملحقة غرفة بني مالل -خن2فرة 

بخن2فرة الحي االداري -  طريق 

جادلة، 000ا5، خن2فرة املغرب

  STE BOUAFRE CAR SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي الحي 

االداري ج2غسالين  - 000ا5 خن2فرة 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

3267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   16

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOUAFRE CAR SARL AU

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

س2ارات بد ن سائق.

الحي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

االداري ج2غسالين  - 000ا5 خن2فرة 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : درقا ي  محمد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  درقا ي  محمد  الس2د 

000ا5 خن2فرة  شارع ا حسن الثاني 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  درقا ي  محمد  الس2د 

000ا5 خن2فرة  شارع ا حسن الثاني 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بخن2فرة  بتاريخ 16 مارس 

2020 جحت رقم 77.

956I
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fiduciaire capital orient

STE NOORD ZUID
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

حل شركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

STE NOORD ZUID  شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة)في ط2ر 

التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي  جدة حي 

السالم طريق عين بني مطهر ب ا1 
رقم 0ا - 60000  جدة املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.22707

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جقرر حل   2020 05 مارس  املؤرخ في 

 STE شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

رأسمالها  مبلغ     NOORD ZUID

مقرها  درهم  عن2ان   10.000,00

طريق  السالم  حي  اإلجتماعي  جدة 
 - 0ا  رقم  ا1  ب  مطهر  بني  عين 

60000  جدة املغرب نت2جة ل : عدم 

جحقق هدف الشركة.

  حدد مقر التصف2ة ب  جدة حي 

ا1  السالم طريق عين بني مطهر ب 
رقم 0ا - 60000  جدة املغرب. 

  عين:

ارح2جا    محمد     الس2د)ة) 
عن2انه)ا) ججزئة النهار زنقة 9 رقم 37 

 جدة 60000  جدة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

املخابرة   محل جبل2غ العق2د   ال2ثائق 

املتعلقة بالتصف2ة :  جدة حي السالم 
طريق عين بني مطهر ب ا1 رقم 0ا

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

مارس   12 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1021.

957I

global compta et conseils

 STE HAJ AHMED MEZIATI
ET FILS

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

global compta et conseils
10,شارع ابن ج2مرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
 STE HAJ AHMED MEZIATI
ET FILS  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي البدر يين 
القطعة رقم 268 الطابق االر�سي  - 

90000 طنجة املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

23ا88
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2018 مارس   06
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HAJ AHMED MEZIATI ET FILS
تس2يق   : بإوجاز  الشركة  غرض 

م2اد البناء  األجهزة
عن2ان املقر االجتماعي : البدر يين 
 - الطابق االر�سي    268 القطعة رقم 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د محمد املزياتي :  25 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 25   : الس2د عب ا خالق املزياتي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 25   : املزياتي  االله  عبد  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 25   : الس2د عبد ا حاق املزياتي 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  املزياتي  محمد  الس2د 
 90000 268 البدر يين القطعة رقم 

طنجة املغرب.
املزياتي  ا خالق  عب  الس2د 
رقم  القطعة  البدر يين  عن2انه)ا) 

268 90000 طنجة املغرب.
الس2د عبد االله املزياتي عن2انه)ا) 
 90000 268 البدر يين القطعة رقم 

طنجة املغرب.
املزياتي  ا حاق  عبد  الس2د 
رقم  القطعة  البدر يين  عن2انه)ا) 

268 90000 طنجة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
املزياتي  ا خالق  عب  الس2د 
رقم  القطعة  البدر يين  عن2انه)ا) 

268 90000 طنجة املغرب
املزياتي  ا حاق  عبد  الس2د 
رقم  القطعة  البدر يين  عن2انه)ا) 

268 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
أبريل   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2018 جحت رقم 201063.

958I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

اسكا سير يس
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب
اسكا سيرفيس شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي ا حاج 

حماني اجلم2س املركز - 000ا5 
خن2فرة املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.671

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2019 أكت2بر   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :

صا ح  اعراب  )ة)  الس2د  جف2يت 

500 حصة اجتماع2ة من أصل 500 

عتمان   )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

امحز ن بتاريخ 29 أكت2بر 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

18 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 110.

959I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

اسكا سير يس
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

شركة ألتيرف2د ش.م.م

زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب

اسكا سيرفيس  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي ا حاج 

حماني اجلم2س - 000ا5 خن2فرة 

املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.671

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2019 ن2نبر   30 املؤرخ في 

الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

امحز ن عتمان كمسير  ح2د

جبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

18 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 110.

961I

شركة ابه2ش للخدمات

PODIUM TRANS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

شركة ابه2ش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

اال ل رقم ا0 الع22ن ، 70010، 

الع22ن املغرب

 PODIUM TRANS
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شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 
األنشطة اإلقتصادوة رقم ا0 
الع22ن - 70000 الع22ن املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

32001
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PODIUM TRANS
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 
جم2ع   جصدور  ججارة  تس2يق 
التجارة ال2طن2ة  الد ل2ة  املنتجات. 
نقل  العام.  النقل  املنتجات.   تم2ع 
البضائع  املسافرين  السلع  البرود 
البضائع  حساب  السريع.نقل 
النقل  الغير.  عن  الشركة  ن2ابة 
أن2اع السلع  ال2طني  الد لي  تم2ع 
نقل  ال2س2طة.النقل البري للبضائع. 
البحرية  املنتجات  األسماك  جم2ع 
النقل   ، ا خضر  الف2اكه  نقل   ،
مقا ل  النقل.  معدات  جأجير  املبرد. 
التجارة في قطع غ2ار  نقل البضائع. 
 . ا تدودة  املستعملة  الس2ارات 
استيراد  شراء  ب2ع  تس2يق جم2ع 
املركبات  اآلالت  املعدات الزراع2ة. 
جم2ع األنشطة التجارية   الصناع2ة 

  الزراع2ة   البحرية   ا خدمات.
حي   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
األنشطة اإلقتصادوة رقم ا0 الع22ن 

- 70000 الع22ن املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
الس2دة  صال حجي :  330 حصة 

بق2مة 100,00 درهم للحصة .
الس2د محسن حجي :  0ا3 حصة 

بق2مة 100,00 درهم للحصة .

 330   : الزنكطي  محمد  الس2د 
حصة بق2مة 100,00 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  حجي  الس2دة  صال 
زنقة 836 رقم 27 حي املسيرة  80000 

أكادور املغرب.
عن2انه)ا)  حجي  محسن  الس2د 
زنقة 836 رقم 27 حي املسيرة 80000 

أكادور املغرب.
الس2د محمد الزنكطي عن2انه)ا) 
زنقة أص2ال رقم 126 حي خط الرملة 

1  70000 الع22ن املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  حجي  الس2دة  صال 
زنقة 836 رقم 27 حي املسيرة  80000 

أكادور املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1169/2020.
962I

شركة ابه2ش للخدمات

 STÉ STAR SUD S.R.V
PUBLICS

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

شركة ابه2ش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
اال ل رقم ا0 الع22ن ، 70010، 

الع22ن املغرب
 STÉ STAR SUD S.R.V PUBLICS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

ال2كالة 1 بل2ك E رقم 191  الع22ن  
- 70000 الع22ن املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
31999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   25
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STÉ  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STAR SUD S.R.V PUBLICS

استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا خدمات  العامة.  التجارة   جصدور. 

شراء  العقاقير.  السمسرة.  املتعددة. 

البناء  ا حفر.  ب2ع م2اد  معدات    

أشغال  البناء.  ل2ازم  في  التجارة 

نقل جم2ع ان2اع   خدمات متعددة. 

ال2طني  الد لي.  النقل  البضائع. 

الغير.  النقل  حساب   . املبرد  النقل 

اإلنعاش  النقل.  معدات  جأجير 

ب2ع  جأجير األرا�سي  شراء،  العقاري. 

دراسة  الشقق  املباني  املعدات.   ،

جم2ع أعمال البناء  األشغال العامة 

 الهندسة املدن2ة..............

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
ال2كالة 1 بل2ك E رقم 191  الع22ن  - 

70000 الع22ن املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 10.000   : الس2د محمد يعق2ب 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الس2د محمد يعق2ب  
زنقة ا خميسات   01 حي خط الرملة 

رقم 16  70000 الع22ن املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  يعق2ب  محمد  الس2د 
زنقة ا خميسات   01 حي خط الرملة 

رقم 16 70000 الع22ن املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1168.

963I

GLORY CONCEPT

GLORY CONCEPT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

GLORY CONCEPT

7زنقة سبتة اقامة الرامي الطابق 

2 املكتب رقم 8 ، 20360، 

الدارالب2ضاء املغرب

GLORY CONCEPT  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ا9 

زنقة جان ج2ريس انفا - 20000 

الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

63379ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   21

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GLORY CONCEPT

: •  صالت  غرض الشركة بإوجاز 

 إضافات الشعر.

منتجات  جصدور  استيراد   •

التجم2ل.

• االستشارات  ا خدمات لتط2ير 

النشاط ا تمالي.

الداخلي  التصم2م  الدوك2ر   •

 املك2اج  جصف2ف الشعر

منتجات  تس2يق  ج2زيع   •

التجم2ل.

مستحضرات  ب2ع  ج2زيع   •

التجم2ل.
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• امل2اد اإلعالن2ة / األش2اء ا ت2دة
• تس2يق الشارع

استيراد   جصدور،  •
• جحرير م2اقع اإلنترنت ،  استئجار 
الفتات  مقاالت إعالن2ة على اإلنترنت
• خارج  سائل اإلعالم ، إجراءات 
 ، ، جر يج املب2عات  التس2يق املباشر 
الت2اصل بشأن   ، املعارض التجارية 

األدلة  األدلة ، إ خ.
 أي عمل2ة أ  عمل2ة ، أي عمل أ  

نص2حة جتعلق بمختلف املتاالت.
ا9   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 20000  - انفا  ج2ريس  جان  زنقة 

الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : واماني  ندى  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  واماني  ندى  الس2دة 
االشراف  اقامة  كلم2مة  526زنقة 
طابق6شقة 16 20000 الدارالب2ضاء 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  واماني  ندى  الس2دة 
االشراف  اقامة  كلم2مة  526زنقة 
طابق6شقة 16 20000 الدارالب2ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم 76ا737.
Iا96

IMDIGITAL IT

IMDIGITAL IT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

IMDIGITAL IT
131 شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 
شقة 11 ب ، 20250، الدارالب2ضاء 

املغرب

IMDIGITAL IT  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 11 

ب - 20250 الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63377ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   16

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IMDIGITAL IT

غرض الشركة بإوجاز : •  كالة 

اجصاالت
• رفاق االجصاالت

•  كالة استشارية لالجصاالت

• التح2الت الرقم2ة

• امل2اد اإلعالن2ة / األش2اء ا ت2دة

استيراد   جصدور  •

 ، اإللكتر ني  امل2قع  إنشاء   •
املحم2ل  حل2ل  الهاجف  جطب2قات 

جكن2ل2ج2ا املعل2مات

• خارج  سائل اإلعالم ، إجراءات 

 ، ، جر يج املب2عات  التس2يق املباشر 

الت2اصل بشأن   ، املعارض التجارية 

األدلة  األدلة ، إ خ.

• استراج2ج2ة االجصاالت

• تس2يق الشارع

• العالقات العامة

• طباعة رقم2ة

أ   عامة  مناسبة  أي  جنظ2م   •

العر ض  مثل  جماع2ة  أ   خاصة 

امل2س2ق2ة  األطراف   ا حفالت 

 املؤجمرات  الند ات.

 131  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 
11 ب - 20250 الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : العالمي  أو2ب  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  العالمي  أو2ب  الس2د 
 27182 د ار العمامرة ا الد صا ح   

الدارالب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  العالمي  أو2ب  الس2د 
 27182 ا الد صا ح   العمامرة  د ار 

الدارالب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم 75ا737.
965I

FIDUCIAIRE OTHMANE

ZWIN METAL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
ZWIN METAL شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
االمل 1 رقم 8اا2  القن2طرة 

000ا1  القن2طرة املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
911ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   02
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 ZWIN : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.METAL

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

االمل 1 رقم 8اا2  القن2طرة 000ا1  

القن2طرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : فت2حة  حجي  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  فت2حة  حجي  الس2دة 

000ا1   8اا2  رقم   1 االمل  ججزئة 

القن2طرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  فت2حة  حجي  الس2دة 

000ا1  8اا2  رقم   1 االمل  ججزئة 

000ا1 املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 02 بتاريخ  بالقن2طرة   االبتدائ2ة 

مارس 2020 جحت رقم -.

966I

MENA BUILDING

MENA BUILDING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

MENA BUILDING

131 شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 

شقة 11 ب ، 20250، الدارالب2ضاء 

املغرب

MENA BUILDING  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
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 عن2ان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 11 

ب - 20250 الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

63885ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   23

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 MENA : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

. BUILDING

دراسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السكن2ة  املشاريع   متابعة 

 الس2اح2ة  الصناع2ة  الهندس2ة 

العامة  شبكات  املدن2ة  األشغال 

الطرق السريعة.

الس2احة  جنظ2م  إدارة  جنس2ق 

السكن2ة  الصناع2ة  الهندسة 

العامة  مشاريع  املدن2ة  األشغال 

شبكات الطرق السريعة.

 املساعدة في إدارة املشر ع.

ا حساب اله2كلي للمباني  تم2ع   

األغراض.

 إدارة املشاريع املف2ضة

 جأسيس ا خبرة.

املعل2مات  جكن2ل2ج2ا  جط2ير 

اإللكتر ن2ة  املشاريع  إدارة   حل2ل 

الكمب22جر  بمساعدة  الرسم   ،

 ا حساب بمساعدة الكمب22جر.

 جحدود الكم2ات.

 ، سكن2ة  ملشاريع  فن2ة  دراسة   

، هندسة مدن2ة  ، صناع2ة  س2اح2ة 

، أشغال عامة  شبكة طرق سريعة.

 الدراسة  العمل الطب2غرافي.

الشبكات  دراسة  جصم2م 

الكهربائ2ة  السباكة  الصرف 

الصحي.

جقن2ة املساعد.

 جدريب.

دراسة التأثير.

 خبرة البناء. إنشاء قسم عمل2ات 

الط2ارئ  اإلح2اء..

 131  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

شارع انفا اقامة ازير الطابق 11 شقة 

11 ب - 20250 الدارالب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    : الس2د املهدي ضل2ل 

بق2مة 100 درهم للحصة .

50 حصة    : الس2دة ندى الهبطي 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ضل2ل  املهدي  الس2د 

ا حمامة  اقامة  ا حمامة  ساحة  ش 

 93006   16 6 رقم  الب2ضاء ب ا ط 

جط2ان املغرب.

الس2دة ندى الهبطي عن2انه)ا) 10 

0ا100  املح2ط    6 زنقة بكين شقة 

الرباط املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ضل2ل  املهدي  الس2د 

ا حمامة  اقامة  ا حمامة  ساحة  ش 

 93006   16 6 رقم  الب2ضاء ب ا ط 

جط2ان املغرب

الس2دة ندى الهبطي عن2انه)ا) 10 

0ا100  املح2ط    6 زنقة بكين شقة 

الرباط املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 - بتاريخ  الب2ضاء   بالدار  التجارية 

جحت رقم 5ا7378.

967I

garrigues maroc, sarlau

CHANNEL VAS MOROCCO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
حل شركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
 CHANNEL VAS MOROCCO

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د)في ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 219 شارع 
الزرقط2ني زا ية شارع الر داني رقم 

13 - 20000 الدارالب2ضاء املغرب.
حل شركة

رقم التق22د في الستل التجاري 
.361713

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر   2019 شتنبر   13 في  املؤرخ 
اات مسؤ ل2ة محد دة  حل شركة 
 CHANNEL ال2ح2د  الشريك  اات 
رأسمالها  مبلغ    VAS MOROCCO
مقرها  درهم  عن2ان   10.000
الزرقط2ني  شارع   219 اإلجتماعي 
 -  13 رقم  الر داني  شارع  زا ية 
املغرب نت2جة  الدارالب2ضاء   20000

ل : جصف2ة مسبقة.
  حدد مقر التصف2ة ب 219 شارع 
الزرقط2ني زا ية شارع الر داني رقم 

13 - 20000 الدارالب2ضاء املغرب. 
  عين:

 Ioannis   Pantazis الس2د)ة) 
الزرقط2ني  شارع   219 عن2انه)ا)    
زا ية شارع الر داني رقم 13 20000 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالب2ضاء 

للشركة.
 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 
محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 
العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
ا0  بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ن2نبر 2019 جحت رقم 31717.

968I

HORICOM

AFRICANA RED
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AFRICANA RED شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي عمارة 7 
ججزئة  زره2ن2ة ج2س2ع ا - 50000 

مكناس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9785ا

 01 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 فبراور 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRICANA RED
مشغل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مقهى.
 7 عمارة   : عن2ان املقر االجتماعي 
 50000  - ا  زره2ن2ة ج2س2ع  ججزئة  

مكناس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 60.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
املصطفى  بصرا ي  الس2د 
م2الي  ججزئة  5ا2  رقم  عن2انه)ا) 
 50000 سع2د  س2دي  مسع2د 

مكناس املغرب.
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 
 م2اطن مسيري الشركة:

املصطفى  بصرا ي  الس2د 
م2الي  ججزئة  5ا2  رقم  عن2انه)ا) 
 50000 سع2د  س2دي  مسع2د 

مكناس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   15 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2020 جحت رقم 1512.

969I

اجمان2ة  داد

 HYDRAULIQUE TRAVAUX
 DIVERS ET INGENIERIE

SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

اجمان2ة  داد
 AV 79 79 شارع محمد ا خامس
 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة
 HYDRAULIQUE TRAVAUX

  DIVERS ET INGENIERIE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
الريحان رقم 660  ججزئة الريحان 
رقم 660  300ا قلعة السراغنة 

املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

1ا0ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2019 مارس   12
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 HYDRAULIQUE TRAVAUX

. DIVERS ET INGENIERIE SARL
أشغال   -  : غرض الشركة بإوجاز 

جنب2ت أجهزة الري بالتنق2ط 
- مقا ل في األشغال العامة

- ب2ع األد ات   أألآلت الفالح2ة .
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الريحان  ججزئة    660 رقم  الريحان 
السراغنة  قلعة  300ا    660 رقم 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  رحال   خل2ق  الس2د 
قلعة  3000ا   50 رقم  بكار  جنان 

السراغنة املغرب.
الصمد  عبد  ب2جمير  الس2د 
 06 االقتصادي  املركب  عن2انه)ا)  
شقة رقم 02 3000ا قلعة السراغنة 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الصمد   عبد  ب2جمير  الس2د 
 06 االقتصادي  املركب  عن2انه)ا)  
شقة رقم 02 3000ا قلعة السراغنة 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بقلعة السراغنة  بتاريخ 29 

و2ن22 2020 جحت رقم 122/2020.

970I

NACHIT CONSULTING & TRADING

LEGEND CONSULTING
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

 NACHIT CONSULTING &
TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 173
 MANSOUR ET SOCRATE IMM
 ESPACE AL ANDALOUSSE 3E
 ETG ، 20100، CASABLANCA

MAROC
LEGEND CONSULTING شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 7 اقامة 
رامى زنقة سبتة مكتب 8  - - الدار 

الب2ضاء  املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63805ا

 12 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 مارس 
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEGEND CONSULTING
في داخل   : غرض الشركة بإوجاز 
متعلقة  اعمال  خارجه  املغرب   
باملعل2م2ات   التك2ين   اعمال اخرى 
اقامة   7  : عن2ان املقر االجتماعي 
الدار   -  -   8 رامى زنقة سبتة مكتب 

الب2ضاء  املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
75 حصة    : الس2دة م2ن2ة اسلم 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 25   : الس2د احمد ناوت ب2حس 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  اسلم  م2ن2ة  الس2دة 
شقة   18 رقم   17 ججزئة سهام زنقة 

ا  كالف2رن2ا - الدار الب2ضاء املغرب.
ب2حس  ناوت  احمد  الس2د 
 17 زنقة  سهام  ججزئة   6 عن2انه)ا) 
الب2ضاء  الدار   - كالف2رن2ا  ا   شقة 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  اسلم  م2ن2ة  الس2دة 
ججزئة سهام زنقة 17 رقم 18 شقة ا  

كالف2رن2ا - الدار الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 01 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 737803.

971I

NACHIT CONSULTING & TRADING

 VISION ETUDES ET
EFFICACITE ENERGITIQUES
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 NACHIT CONSULTING &
TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 173
 MANSOUR ET SOCRATE IMM
 ESPACE AL ANDALOUSSE 3E
 ETG ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 VISION ETUDES ET EFFICACITE

ENERGITIQUES شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

ا رير شارع م2الي و2سف  - - الدار 
الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
9ا608ا

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   12
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
 VISION ETUDES ET EFFICACITE

.ENERGITIQUES
دراسات   : بإوجاز  غرض الشركة 
اعمال   - جقن2ة  مساعدة   - عامة 

مختلفة.
زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الدار   -  - ا رير شارع م2الي و2سف  

الب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : الس2د شكيري هشام  
حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الس2د شكيري هشام  
عين الشق زنقة 130 رقم 2ا  - الدار 

الب2ضاء املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  الس2د شكيري هشام  
عين الشق زنقة 130 رقم 2ا  - الدار 

الب2ضاء املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 19 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

ماي 2020 جحت رقم 909ا73.
972I

شركة ابه2ش للخدمات

SOCIETE NEXT CONCEPT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

شركة ابه2ش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
اال ل رقم ا0 الع22ن ، 70010، 

الع22ن املغرب
SOCIETE NEXT CONCEPT شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 
السمارة زنقة رقم 01 عمارة 

ا حك2ن2ة شقة رقم 02 الع22ن - 
70000 الع22ن املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.16085
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ل22ز   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ان2يب  حمزة   )ة)  الس2د  جف2يت 
100 حصة اجتماع2ة من أصل 500 
س2دي  )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 
محمد الش2خ س2دي ب2بكر بتاريخ 02 

و2ل22ز 2020.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 06 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1217/2020.
973I

شركة ابه2ش للخدمات

SOCIETE NEXT CONCEPT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

شركة ابه2ش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

اال ل رقم ا0 الع22ن ، 70010، 

الع22ن املغرب

  SOCIETE NEXT CONCEPT

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

السمارة زنقة رقم 01 عمارة 

ا حك2ن2ة شقة رقم 02 الع22ن - 

70000 الع22ن املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.16085

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

2020 جم تع2ين  02 و2ل22ز  املؤرخ في 

الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

بنمالك فاطمة كمسير  ح2د

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 06 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1217/2020.

Iا97

sofoget

ESPACE DIYAR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

ESPACE DIYAR شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

أن2ال عمارة فل2ري 11 مكتب ا 

القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

971ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE DIYAR

اإلنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري

نزل.

زنقة   23  : عن2ان املقر االجتماعي 

ا  مكتب   11 فل2ري  عمارة  أن2ال 

القن2طرة - 000ا1 القن2طرة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ازبيري  حنان  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 1000  : ازبيري  حنان  الس2دة 

بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ازبيري  حنان  الس2دة 

املغرب 000ا1 القن2طرة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ازبيري  حنان  الس2دة 

املغرب 000ا1 القن2طرة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالقن2طرة  بتاريخ 29 و2ن22 

2020 جحت رقم 975ا7.

975I

TRANSPORT JONAS

TRANSPORT JONAS
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

TRANSPORT JONAS
6ا شارع الزرقط2ني الطابق الثاني 
الشقة 6 الدارالب2ضاء ، 20000، 

الدارالب2ضاء املغرب
TRANSPORT JONAS شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 6ا شارع 

الزرقط2ني الطابق الثاني الشقة 6  - 
20000 الدارالب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

 RC : رقم التق22د في الستل التجاري
N°457917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 فبراور  ا2 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT JONAS
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع
نقل جم2ع البضائع على الصع2د 

ال2طني
جم2ع االنشطة املتعلقة بقطاع   

النقل.
6ا شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
الزرقط2ني الطابق الثاني الشقة 6  - 

20000 الدارالب2ضاء املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د و2نس ا ح2ان :  200 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
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الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ا ح2ان  و2نس  الس2د 

180رقم  اقامة االمان م س22عمارة 

الب2ضاء  الدار   20250 س   ع   18

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ا ح2ان  و2نس  الس2د 

180رقم  اقامة االمان م س22عمارة 

الدار الب2ضاء   20250 18 ع س      

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

ا2  بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

فبراور 2020 جحت رقم -.

976I

ساجيس ك2نساي

STE AGRI FRIO
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

ساجيس ك2نساي

مكاجب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس ، 

30000، فاس املغرب

STE AGRI FRIO شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي ظهر 

الناوم، عمارة العاميري محمد - 

31200 املنزل-صفر  املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

2903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   29

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRI FRIO

استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

املنت2جات  جخزين  جبرود   حدة 

اإلستيراد  الفالح2ة  تعبئتها، 

 التصدور.

حي ظهر   : عن2ان املقر االجتماعي 

 - محمد  العاميري  عمارة  الناوم، 

31200 املنزل-صفر  املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 6.000   : حمد ن  سمير  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

000.ا    : شك2ر  نادوة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  حمد ن  سمير  الس2د 

ماج2ريل،  إقامة  عائشة  لال  شارع 
 30000 ج  م   ،17 الشقة    ،3 رقم 

فاس املغرب.

عن2انه)ا)  شك2ر  نادوة  الس2دة 

ماج2ريل،  إقامة  عائشة  لال  شارع 
 30000 ج  م   ،17 الشقة    ،3 رقم 

فاس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  حمد ن  سمير  الس2د 

ماج2ريل،  إقامة  عائشة  لال  شارع 
 30000 ج  م   ،17 الشقة    ،3 رقم 

فاس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
06 و2ل22ز  بتاريخ  االبتدائ2ة بصفر   

2020 جحت رقم 118/2020.

977I

االجقان للحسابات

 MABETISS IMPORT
EXPORT

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جف2يت حصص

االجقان للحسابات

2ا1 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظ2ر املغرب

 MABETISS IMPORT EXPORT
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض الناظ2ر - 62020 الناظ2ر 
املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

79اا1.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2019 دجنبر   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املاحي  احمد  )ة)  الس2د  جف2يت 
 250 حصة اجتماع2ة من أصل   10
حصة لفائدة  الس2د )ة) و2نس بل2ل2 

بتاريخ 27 شتنبر 2019.
املاحي  احمد  )ة)  الس2د  جف2يت 
 250 حصة اجتماع2ة من أصل   80
ابراه2م  )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

ا تطاري بتاريخ 27 شتنبر 2019.
املاحي  احمد  )ة)  الس2د  جف2يت 
 250 حصة اجتماع2ة من أصل   80
التجاني  )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

البشيري بتاريخ 27 شتنبر 2019.
املاحي  احمد  )ة)  الس2د  جف2يت 
 250 حصة اجتماع2ة من أصل   80
حصة لفائدة  الس2د )ة) محمد بل2ل2 

بتاريخ 27 شتنبر 2019.
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ ا1 وناور 

2020 جحت رقم 67.
978I

االجقان للحسابات

TRANSPORT CHAIT
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

االجقان للحسابات
2ا1 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظ2ر املغرب

TRANSPORT CHAIT شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي مركب 

ب2يلغمان العر ي - 62550 الناظ2ر 
املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

19971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   26

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT CHAIT

-النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

للبضائع  حساب  الد لي  ال2طني 

الغير.

مركب   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

الناظ2ر   62550  - ب2يلغمان العر ي 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : شاوط  و2سف  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  شاوط  و2سف  الس2د 

 62000 الناظ2ر  العر ي  املطار  حي 

الناظ2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  شاوط  و2سف  الس2د 

 62000 الناظ2ر  العر ي  املطار  حي 

الناظ2ر املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

ماي   28 بتاريخ  االبتدائ2ة بالناض2ر  

2020 جحت رقم 63ا.

979I
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االجقان للحسابات

OUARDANA TEXTIL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

االجقان للحسابات
2ا1 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظ2ر املغرب

OUARDANA TEXTIL  شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي 

املطار القدس 13 رقم 19 - 62000 
الناظ2ر املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
19973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   10
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OUARDANA TEXTIL
االستراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 التصدور.
عن2ان املقر االجتماعي : حي املطار 
القدس 13 رقم 19 - 62000 الناظ2ر 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ازع2م  م2م2ن  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  ازع2م  م2م2ن  الس2د 
حي لعرا�سي الناظ2ر 62010 الناظ2ر 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء 

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ازع2م  م2م2ن  الس2د 

حي لعرا�سي الناظ2ر 62010 الناظ2ر 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 16 مارس 

2020 جحت رقم 392.

980I

االجقان للحسابات

INOGRAM CENTRO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

االجقان للحسابات

2ا1 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62000، الناظ2ر املغرب

INOGRAM CENTRO  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
السعادة عمارة رقم 5 الطابق اال ل 

- 62000 الناظ2ر املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

20091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. INOGRAM CENTRO

غرض الشركة بإوجاز : -1 استراد 

 جصدور امل2اد االلكتر ن2ة

-2 استراد  جصدور امل2اد الغذائ2ة 

 بصفة عامة جم2ع امل2اد  املعدات.

-3 العقاقير.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
الطابق اال ل   5 السعادة عمارة رقم 

- 62000 الناظ2ر املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : املاحي  و2سف  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
عن2انه)ا)  املاحي  و2سف  الس2د 
ا1  رقم   08 زنقة  الريك2الريس  حي 

الناظ2ر 62000 الناظ2ر املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
عن2انه)ا)  املاحي  و2سف  الس2د 
ا1  رقم   08 زنقة  الريك2الريس  حي 

الناظ2ر 62000 الناظ2ر املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ 29 و2ن22 

2020 جحت رقم 666.

981I

االجقان للحسابات

FAKIR HYDROULIQUE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

االجقان للحسابات
2ا1 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظ2ر املغرب

FAKIR HYDROULIQUE  شركة 
اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
املسيرة رقم 29 زاو2 - 62900 

الناظ2ر املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

20087
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 FAKIR : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

. HYDROULIQUE

-اصالح   : بإوجاز  الشركة  غرض 

معدات النقل.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

املسيرة رقم 29 زاو2 - 62900 الناظ2ر 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د محمد الفقير :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د حمزة الفقير :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  الفقير  محمد  الس2د 

الناظ2ر   62900 زاو2  ججزئة املسيرة  

املغرب.

عن2انه)ا)  الفقير  حمزة  الس2د 

 62900 زاو2   29 ججزئة املسيرة رقم 

الناظ2ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الفقير  محمد  الس2د 

الناظ2ر   62900 زاو2  ججزئة املسيرة  

املغرب

عن2انه)ا)  الفقير  حمزة  الس2د 

 62900 زاو2   29 ججزئة املسيرة رقم 

الناظ2ر املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بالناض2ر  بتاريخ ا2 و2ن22 

2020 جحت رقم 617.

982I
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aice compta

TRANS 2 GROUP
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

TRANS 2 GROUP شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 أحمد 

املتاني إقامة جبال االلب الطابق 

1 رقم 8 حي املعاريف - 20370 

الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

7ا631ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   29

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.2 GROUP

:  ك2ل  بإوجاز  الشركة  غرض 

شحن.

عن2ان املقر االجتماعي : 13 أحمد 

 1 املتاني إقامة جبال االلب الطابق 
رقم 8 حي املعاريف - 20370 الب2ضاء 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 A HOLDING الشركة 

حصة بق2مة   FINANCIÈRE :  999

100 درهم للحصة .

كل2د  ك2ي  بريس  ل2ران  الس2د 

أراس2ل  :  1 حصة بق2مة 100 درهم 

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

 A HOLDING الشركة 
أحمد   13 عن2انه)ا)   FINANCIÈRE
 1 املتاني إقامة جبال االلب الطابق 
20370 الب2ضاء  8 حي املعاريف  رقم 

املغرب.
كل2د  ك2ي  بريس  ل2ران  الس2د 
الدون  جاقي  زنقة  عن2انه)ا)  أراس2ل  
الطابق 5 الشقة 11 20370 الب2ضاء 

املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
كل2د  ك2ي  بريس  ل2ران  الس2د 
الدون  جاقي  زنقة  عن2انه)ا)  أراس2ل  
الطابق 5 الشقة 11 20370 الب2ضاء 

املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 25 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 737213.
983I

SOUFIANE TRAITEUR

SOUFIANE TRAITEUR
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
حل شركة

SOUFIANE TRAITEUR
 12RUE SABRI BOUJEMAA 1ER
 ETG APT N°6 CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC
SOUFIANE TRAITEUR شركة 
اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د)في ط2ر التصف2ة)
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
صبري ب2جمعة طبق اال ل شقة 

رقم 6 الدار الب2ضاء - 20200 الدار 
الب2ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

27ا302.
ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 
جقرر   2020 و2ن22   26 في  املؤرخ 
اات مسؤ ل2ة محد دة  حل شركة 
 SOUFIANE ال2ح2د  الشريك  اات 
TRAITEUR  مبلغ رأسمالها 100.000 
 12 اإلجتماعي  درهم  عن2ان مقرها 
زنقة صبري ب2جمعة طبق اال ل شقة 

20200 الدار   - 6 الدار الب2ضاء  رقم 

الب2ضاء املغرب نت2جة ل : حل شركة.

زنقة   12   حدد مقر التصف2ة ب 

شقة  اال ل  طبق  ب2جمعة  صبري 

20200 الدار   - 6 الدار الب2ضاء  رقم 

الب2ضاء املغرب. 

  عين:

عزيز    سف2ان    الس2د)ة) 

عن2انه)ا) درب عبد هللا زنقة 15 رقم 

32 م ق 20200 الدار الب2ضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 21ا738.

Iا98

مكتب ج2ث2ق

 SOCIETE IMMOBILIERE

ALYJ
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

مكتب ج2ث2ق

اقامة الباج2ل الطابق الثاني زا ية 

شارع محمد ا خامس   زنقة محمد 

البقال جليز مراكش ، 0000ا، 

مراكش املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE ALYJ

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي  اد ساود 

سط2ري، 55 شارع محمد ا خامس، 

عمارة جكار، الطابق ا خامس شقة 

رقم 33 - 0000ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

555ا10

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   15

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE IMMOBILIERE ALYJ

-شراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

باملغرب  العقارية  أالمالك  جم2ع 

بهدف كرائها   ب2عها.

ججارية،  معاملة  شراء،  -ب2ع، 

تس2ير األمالك العقارية   غير  كراء، 

العقارية.

غيرها  أ   شراء  بمساهة،  -شراء 

 تم2ع األرا�سي   حق2ق امللك2ة بما 

في الك ا حق في البناء.
-البناء علء هذه األرا�سي أ  قان2ن 

العقارات  تم2ع البناوات ك2فما كان 

استخدامها أ  هدفها.

-ب2ع با تملة أ  باالجزاء للعقارات 

املبن2ة قبل أ  بعد انتهائها.

-اكسس2ارات كراء هذه العقارت.

-العمل2ات الصناع2ة أ  التجارية 

املنق2لة أ  العقارية التي ومكن ان   ،

وك2ن لها صلة مباشرة أ  غير مباشرة 

أ   مشابه  نشاط  كل  أ   بامل2ض2ع 

متصل .

عن2ان املقر االجتماعي :  اد ساود 

سط2ري، 55 شارع محمد ا خامس، 

الطابق ا خامس شقة  عمارة جكار، 
رقم 33 - 0000ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : كس2كس   ا حق  عبد  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
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كس2كس   ا حق  عبد  الس2د 
ججزئة  التفاح،  زنقة  ا5  عن2انه)ا) 

الدار   20000 الذئاب  عين  الراحة 

الب2ضاء املغرب.

الدون  زين  فاطمة  الس2دة 
 01 زنقة   ،03 الراحة  حي  عن2انه)ا) 
الب2ضاء   الدار   20000 أنفا   09 رقم 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الدون  زين  فاطمة  الس2دة 
 01 زنقة   ،03 الراحة  حي  عن2انه)ا) 
الب2ضاء  الدار   20000 أنفا   09 رقم 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 3ا1138.

985I

مكتب الدراسات املحاسباج2ة  التس2ير

 STE TOP EST EQUIPEMENT

S.A.R.L
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

 bureau d›étude comptable et de

géstion SARL

 rue de l›hopital N°16 Guercif ،

35100، Guercif Maroc

 STE TOP EST EQUIPEMENT

S.A.R.L   شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 
املقا مة الطابق اال ل صند ق 

البرود 1ا5  - 35100 جرس2ف 

املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.1125

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 و2ن22   22 املؤرخ في 

الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

اباحم2 و2سف  كمسير  ح2د

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 07 بتاريخ  بجرس2ف   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 795/2020.

986I

مكتب الدراسات املحاسباج2ة  التس2ير

 STE TOP EST EQUIPEMENT

S.A.R.L

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

 bureau d›étude comptable et de

géstion SARL

 rue de l›hopital N°16 Guercif ،

35100، Guercif Maroc

 STE TOP EST EQUIPEMENT

S.A.R.L شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زنقة 

املقا مة الطابق اال ل صند ق 

البرود 1ا5 - 35100 جرس2ف 

املغرب.

جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 

.1125

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 و2ن22   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

السالم  عبد  )ة)  الس2د  جف2يت 

حصة اجتماع2ة من   126 الصالحي 

الس2د  لفائدة   حصة   250 أصل 

و2ن22   22 و2سف اباحم2 بتاريخ  )ة) 

.2020

السالم  عبد  )ة)  الس2د  جف2يت 

حصة اجتماع2ة من  ا12  الصالحي 

)ة)  الس2د  250 حصة لفائدة   أصل 

و2ن22   22 بتاريخ  مريني  ا حق  عبد 

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 07 بتاريخ  بجرس2ف   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 795/2020.

987I

FIDLOUK

NB PNEU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

FIDLOUK

216,شارع 20 غشت القصر الكبير ، 

92150، القصر الكبير املغرب

NB PNEU شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي �سي 

 حسن  دادوة ا حاج عبد السالم 
رقم 230 - 16150 مشرع بلقصيري 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس  ا0 

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 NB  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PNEU

 VENTE  : بإوجاز  الشركة  غرض 

.DE PNEUS ET EQUILIBRAGE

حي �سي   : عن2ان املقر االجتماعي 

السالم  عبد  ا حاج   حسن  دادوة 
مشرع بلقصيري   16150  -  230 رقم 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : نهر   ابراه2م  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د ابراه2م نهر  عن2انه)ا) حي 

16150 مشرع  �سي  حسن بلقصيري 

بلقصيري املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د ابراه2م نهر  عن2انه)ا) حي 

16150 مشرع  �سي  حسن بلقصيري 

بلقصيري املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائ2ة 

16 و2ن22 2020 جحت رقم 120.

988I

NEW CONNECT GROUPE

 MAINTENANCE AUTO
SERVICES

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

NEW CONNECT GROUPE

 RES HAJAR 2 IM 27 N 17

 S/M CASABLANCA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

 MAINTENANCE AUTO

SERVICES  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي اقامة 

املسيرة ف ب 29 الطابق 3 املحمدوة 

- 28830 املحمدوة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

83ا25

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   10

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MAINTENANCE AUTO  :

. SERVICES

ججدود   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 إصالح ه2كل الس2ارة.
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اقامة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

املسيرة ف ب 29 الطابق 3 املحمدوة 

- 28830 املحمدوة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بق2مة   500  : الس2د مراد شه2با 

100 درهم.

 500  : الس2د ن2ر الدون شه2با  

بق2مة 100 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

حي  الس2د مراد شه2با عن2انه)ا) 

 28830 املحمدوة  8ا2  ال2حدة رقم 

املحمدوة املغرب.

الس2د ن2ر الدون شه2با  عن2انه)ا) 

املحمدوة  8ا2  رقم  ال2حدة  حي 

28830 املحمدوة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

حي  الس2د مراد شه2با عن2انه)ا) 

 28830 املحمدوة  8ا2  ال2حدة رقم 

املحمدوة املغرب

الس2د ن2ر الدون شه2با  عن2انه)ا) 

املحمدوة  8ا2  رقم  ال2حدة  حي 

28830 املحمدوة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة باملحمدوة  بتاريخ 22 و2ن22 

2020 جحت رقم 579.

989I

SWIDI NJ

سويدي أنج
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

SWIDI NJ

 BOULVARD MED 6N7

 IMMEUBLE FATHALLH TAZA ،

35000، TAZA MAROC

س2يدي أنج شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد 6 رقم 7 عمارة فتح هللا جازة - 

35000 جازة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

5363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   05

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : س2يدي 

أنج.

النظافة   : بإوجاز  غرض الشركة 

 البستنة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
7 عمارة فتح هللا جازة -  6 رقم  محمد 

35000 جازة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : الس2د باعلي عبد القادر 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د باعلي عبد القادر عن2انه)ا) 
7 عمارة فتح هللا  6 رقم  شارع محمد 

جازة 35000 جازة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د باعلي عبد القادر عن2انه)ا) 
7 عمارة فتح هللا  6 رقم  شارع محمد 

جازة 35000 جازة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  بتازة   االبتدائ2ة 

2020 جحت رقم اا2.

990I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE ALI ET MEHDI CAR

S.A.R.L
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرس2ف 

املغرب

 STE ALI ET MEHDI CAR S.A.R.L

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 2 , 

الطابق األ ل عمارة ماليزوا شارع 

محمد ا خامس , جرس2ف - 3500 

جرس2ف املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.589

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2020 و2ن22   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

جف2يت الس2د )ة) علي صدوق 500 

 1.000 أصل  من  اجتماع2ة  حصة 

املهدي  )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

صدوق بتاريخ 16 و2ن22 2020.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

 01 بتاريخ  بجرس2ف   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 790/2020.

991I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE ALI ET MEHDI CAR

S.A.R.L
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرس2ف 

املغرب

  STE ALI ET MEHDI CAR S.A.R.L

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 2 , 

الطابق األ ل عمارة ماليزوا شارع 

محمد ا خامس , جرس2ف - 3500 

جرس2ف املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.589

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 و2ن22   16 املؤرخ في 

الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

صدوق علي كمسير  ح2د

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 01 بتاريخ  بجرس2ف   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 790/2020.

992I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE AFLOUCHI

EQUIPEMENT S.A.R.L

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تغ2ير نشاط الشركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرس2ف 

املغرب

 STE AFLOUCHI EQUIPEMENT

S.A.R.L شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها االجتماعي رقم 217 

شارع محمد السادس , جرس2ف - 

3500 جرس2ف ااملغرب.

تغ2ير نشاط الشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.905

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تغ2ير   2020 و2ن22   10 املؤرخ في 

«در كري  من  الشركة  نشاط 

املعدات  ب2ع   -» إلى  بالتقس2ط» 

الفالح2ة   الصناع2ة   الشمس2ة...

املعدات  استراد   -جصدور   

الفالح2ة   الصناع2ة   الشمس2ة... «.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

االبتدائ2ة بجرس2ف  بتاريخ 29 و2ن22 

2020 جحت رقم 787/2020.

993I
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HI GEST SARL AU

BAT ETUDE
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

HI GEST SARL AU

النخ2ل  فاهلل  الرجا  حي   13 رقم 

الشمالي ، 0060ا، مراكش املغرب

اات  شركة   BAT ETUDE

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 

الكرك2ر الف2قاني جماعة اوت 

فاسكة  - 2080ا  مراكش املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

1ا1038

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   01

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 BAT  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ETUDE

مكتب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الهندسة املدن2ة.

د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

اوت  جماعة  الف2قاني  الكرك2ر 

فاسكة  - 2080ا  مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د محمد شافق :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د عبد ا حق مستق2م :  500 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  شافق  محمد  الس2د 
د ار ا الد جالل جماعة ا الد حس2ن 

0000ا مراكش املغرب.

مستق2م  ا حق  عبد  الس2د 
الف2قاني  الكرك2ر  د ار  عن2انه)ا) 
اوت  2080ا  فاسكة  اوت  جماعة 

ا رير املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
مستق2م  ا حق  عبد  الس2د 
الف2قاني  الكرك2ر  د ار  عن2انه)ا) 
اوت  2080ا  فاسكة  اوت  جماعة 

ا رير املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس  ا2  بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113261.
Iا99

ANDERSEN CONSULTING

 LYCEE IBN AL BAYTAR AL
ANDALOUSSI PRIVE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 LYCEE IBN AL BAYTAR AL
 ANDALOUSSI PRIVE SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 
عمر ابن ا خطاب - 90000 طنجة 

املغرب.
جف2يت حصص

رقم التق22د في الستل التجاري 
.75879

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جمت   2020 و2ن22   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  عبد  )ة)  الس2د  جف2يت 
من  اجتماع2ة  حصة   15 االدري�سي 
الس2د  لفائدة   حصة   100 أصل 
و2ن22   11 فاجن االدري�سي بتاريخ  )ة) 

.2020
العزيز  عبد  )ة)  الس2د  جف2يت 
من  اجتماع2ة  حصة   70 االدري�سي 
)ة)  الس2د  100 حصة لفائدة   أصل 
 11 بتاريخ  السبتا ي  م2جحا  سعاد 

و2ن22 2020.

العزيز  عبد  )ة)  الس2د  جف2يت 

من  اجتماع2ة  حصة   15 االدري�سي 

)ة)  الس2د  100 حصة لفائدة   أصل 

و2ن22   11 اسماع2ل االدري�سي بتاريخ 

.2020

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

و2ل22ز   06 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232127.

995I

ANDERSEN CONSULTING

 LYCEE IBN AL BAYTAR AL

ANDALOUSSI PRIVE SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC  29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 LYCEE IBN AL BAYTAR AL

  ANDALOUSSI PRIVE SARL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 

طنجة   90000  - ا خطاب  ابن  عمر 

املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري 

.75879

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2020 و2ن22   11 املؤرخ في 

مسير جدود للشركة الس2د)ة)  م2جحا 

السبتا ي سعاد كمسير  ح2د

جبعا لقب2ل استقالة املسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   06 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232127.

996I

socogese

«SOTRY2M»
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

«SOTRY2M» شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
انيس 10 مرجة الطابق الرابع  - 

30000 فاس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63057

 26 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 فبراور 
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«SOTRY2M»
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 - الرابع   الطابق  مرجة   10 انيس 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 IMKA HOLDING الشركة 
درهم   100 بق2مة  حصة   :  1.000

للحصة .
 IMKA HOLDING : الشركة 

1000 بق2مة 100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :
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 IMKA HOLDING الشركة 

الرابع  الطابق   11 الشقة  عن2انه)ا) 

30000 فاس  ججزئة انيس10 املرجة 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

محمد  عماني  ملهندز  الس2د 

عن2انه)ا) 3 طريق ازم2ر ف2ال و2سف 

انفا 20370 الدار الب2ضاء املغرب

كمال  عماني  ملهندز  الس2د 

عن2انه)ا) 3 طريق ازم2ر ف2ال و2سف 

انفا 20370 الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 2020/1562.

997I

fiduciaire capital orient

LE POISSON DU CHEF
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

LE POISSON DU CHEF شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي    ا3 شارع 

عثمان ابن عفان طريق أحفير ججزئة 

ال2حدة   جدة - 60000   جدة    

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

35175

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   12

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 LE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POISSON DU CHEF

مخبزة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

قاعة  الشاي-  قاعة   - مطعم   -

االجتماعات  جنظ2م املناسبات.

عن2ان املقر االجتماعي :    ا3 شارع 

عثمان ابن عفان طريق أحفير ججزئة 

60000   جدة      - ال2حدة   جدة 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

6.300,00ا1.1 درهم، مقسم كالتالي:

الس2د عبد هللا عبد الرزاق : عقار 

 منق2ل بق2مة 382.100,00 درهم.

الس2د  اسماع2ل ب2ص2ابي   : عقار 

 منق2ل بق2مة 382.100,00 درهم.

عقار   : احتام  أحمد  الس2د  

 منق2ل بق2مة 382.100,00 درهم.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  احتام  أحمد  الس2د  

طريق أحفير ججزئة ال2حدة رقم 925 

60000    جدة   املغرب.

الرزاق  عبد  عبد هللا  الس2د    

عن2انه)ا)   شارع م2�سى بن نصير زنقة 

العين رقم 17جط2ان    93020 جط2ان  

املغرب.

ب2ص2ابي    اسماع2ل  الس2د  

عن2انه)ا)    حي ا الد ب2ط2ب الف2قاني 

الناظ2ر 62030  الناظ2ر  املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د    أحمد احتام عن2انه)ا) 

طريق أحفير ججزئة ال2حدة رقم 925 

60000    جدة   املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   07 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1339.

998I

STE TIB COMPT SARL AU

 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 ET D›HEMODIALYSE AL

WIFAQ
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين  زنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

05 ، 60000،  جدة املغرب

 CENTRE DE NEPHROLOGIE ET

 D›HEMODIALYSE AL WIFAQ

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زا ية عالل 

بن عبد هللا  ي2سف بن جاتشفين 

شقة رقم 81 الطابق الثامن  - 

60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

35189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 ماي   07

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE DE NEPHROLOGIE ET

.D’HEMODIALYSE AL WIFAQ

مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

في  متخصص  طبيب  الكلى  غس2ل 

أمراض الكلى.
زا ية   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

بن  هللا  ي2سف  عبد  بن  عالل 

جاتشفين شقة رقم 81 الطابق الثامن  

- 60000  جدة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

50ا    : الس2د ب2شنت2ف سع2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 550   : الس2دة ب2شنت2ف إلهام  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د ب2شنت2ف سع2د عن2انه)ا) 

امباص د  ميسطرال رقم 17 53810  

الفال فرنسا.

إلهام   ب2شنت2ف  الس2دة 

النصر  زنقة  ا حسني  حي  عن2انه)ا) 

 60000 ملحر�سي   ججزئة   11 رقم 

 جدة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

إلهام   ب2شنت2ف  الس2دة 

النصر  زنقة  ا حسني  حي  عن2انه)ا) 

 60000 ملحر�سي   ججزئة   11 رقم 

 جدة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   08 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1355.

999I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté « ARIJ KHADAMAT»

SARL AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 01 املسيرة 1, «س» رقم 

32 ، 0000ا، مراكش املغرب

 Sté « ARIJ KHADAMAT» SARL

AU شركة اات مسؤ ل2ة محد دة 

اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي د ار 

أمكد ل دائرة ثالث ن2عق2ب عمالة 

ا ح2ز - 2152ا مراكش املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

613ا10
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 Sté «  : بمختصر تسم2تها  اإلقتضاء 

.ARIJ KHADAMAT» SARL AU

-  ك2ل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا خدمات الهاجف2ة  خدمات أخرى.

)جح2يل  الدفع  عمل2ات  أداء   -

األم2ال)

- التجارة.

د ار   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

أمكد ل دائرة ثالث ن2عق2ب عمالة 

ا ح2ز - 2152ا مراكش املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

دا د  أوت  الرح2م  عبد  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -  

 صفات  م2اطن الشركاء :

دا د  أوت  الرح2م  عبد  الس2د 

ثالث  م2لدخت  أرك  د ار  عن2انه)ا) 

مراكش  2152ا  ا ح2ز  ن2عق2ب 

املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

دا د  أوت  الرح2م  عبد  الس2د 

ثالث  م2لدخت  أرك  د ار  عن2انه)ا) 

مراكش  2152ا  ا ح2ز  ن2عق2ب 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113882.

1000I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

زمزم ماني
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب
زمزم ماني شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 36 

مكرر زنقة 01 حي ا حسن التاني - 

000ا5 خن2فرة املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.931

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2019 ن2نبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

خالد الهاشمي  )ة)  جف2يت الس2د 

من  اجتماع2ة  حصة   680 العل2ي 

الس2د  لفائدة   حصة   680 أصل 

ن2نبر   29 عتمان امحز ن بتاريخ  )ة) 

.2019

اعراب  صا ح  )ة)  الس2د  جف2يت 

660 حصة اجتماع2ة من أصل 660 

عتمان  )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

امحز ن بتاريخ 29 ن2نبر 2019.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

18 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 108.

1001I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

زمزم ماني
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب
زمزم ماني  شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 36 

مكرر زنقة 01 حي ا حسن التاني - 

000ا5 خن2فرة املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.931

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تع2ين   2019 ن2نبر   29 املؤرخ في 

الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

امحز ن عتمان كمسير  ح2د

جبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

18 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 108.

1002I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

سامي ترونيفير
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جف2يت حصص

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب

سامي جر ن2فير شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 03 

مكرر شارع محمد ا خامس - 000ا5 

خن2فرة املغرب.

جف2يت حصص
رقم التق22د في الستل التجاري 

.723

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جمت   2019 ن2نبر   30 في  املؤرخ 

املصادقة على :

خالد الهاشمي  )ة)  جف2يت الس2د 

من  اجتماع2ة  حصة   330 العل2ي 

الس2د  لفائدة   حصة   330 أصل 

ن2نبر   30 عتمان امحز ن بتاريخ  )ة) 

.2019

اعراب  صا ح  )ة)  الس2د  جف2يت 

330 حصة اجتماع2ة من أصل 330 

عتمان  )ة)  الس2د  لفائدة   حصة 

امحز ن بتاريخ 30 ن2نبر 2019.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   

18 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 109.

1003I

شركة ألتيرف2د ش.م.م

سامي ترونسفير
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

تع2ين مسير جدود للشركة

شركة ألتيرف2د ش.م.م
زنقة 01 رقم 02 حي النجاح 

خن2فرة، 000ا5، خن2فرة املغرب
سامي جر نسفير  شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم 03 

مكرر شارع محمد ا خامس - 000ا5 
خن2فرة املغرب.

تع2ين مسير جدود للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.109
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
جم تع2ين   2019 ن2نبر   30 املؤرخ في 
الس2د)ة)  للشركة  جدود  مسير 

امحز ن عتمان كمسير  ح2د
جبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
18 و2ن22  بتاريخ  االبتدائ2ة بخن2فرة  

2020 جحت رقم 109.

Iا100

A. SAAIDI CONSULTANTS

CREDIT DU MAROC
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

A. SAAIDI CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

CREDIT DU MAROC «شركة 
املساهمة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 58/ 8ا 
، شارع محمد ا خامس  - 20.000 

الدار الب2ضاء املغرب.
«مالءمة النظام األسا�سي للشركة»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

.28.717
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جقرر   2020 مارس   27 في  املؤرخ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

مقتض2ات القان2ن: 
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ا.15  7.ا1،  الفص2ل  مالءمة 
األسا�سي مع  النظام   من     27.1   
القان2ن رقم -19 20 املعدل  املكمل 
املتعلق بشركات   17  -  95 للقان2ن   

املساهمة؛
على  خطإ  جصح2ح   •
مست2ى الفصل ا خامس من النظام 

األسا�سي. 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم   
 06 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 738325.

1005I

cofiber sarl

محطة التكييف مداغ
إعالن متعدد القرارات

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
محطة التك22ف مداغ «شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة»
 عن2ان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي، ص.ب رقم 26 - 60300 
بركان املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 37.
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 
جم اجخاا   2020 و2ن22   22 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 
الذي ونص على  قرار رقم اال ل: 
جبعا لعقد عرفي مؤرخ ببركان  ماولي: 
،   هب الس2د   2020 و2ن22    22 في 
 (21.000( نجاح    محمد  بنسع2د 
اسماع2ل،  بنسع2د  ألبنائه  حصة  
حمزة  بنسع2د  سل2م    بنسع2د 
بق2مة 100 درهم لل2احدة ، إثر الك 
أصبحت ا حصص املك2نة لرأسمال 
الشركة  كاآلتي : . بنسع2د اسماع2ل 
 : . بنسع2د سل2م       : 7000 حصة. 
 : بنسع2د حمزة       . حصة.   7000
7000 حصة . بنسع2د محمد نجاح :   
28.000  حصة.  . بنسع2د جاج الدون:   
37.500   حصة.  . بنسع2د محمد       :  
  : 37.500  حصة.     املتم2ع          

000.ا12 حصة.

ونص  الذي  الثاني:  رقم  قرار 
القان2ن  على  املصادقة  ماولي:  على 

األسا�سي ا تدود للشركة
 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
نجاح    محمد  بنسع2د  الس2د   هب 
بنسع2د  ألبنائه  حصة    (21.000(
بنسع2د سل2م   بنسع2د  اسماع2ل، 
 ، لل2احدة  درهم   100 بق2مة  حمزة 
املك2نة  إثر الك أصبحت ا حصص 
بنسع2د   .  : كاآلتي  لرأسمال الشركة  
بنسع2د   . حصة.   7000  : اسماع2ل 
بنسع2د   . 7000 حصة.   : سل2م      
بنسع2د   . حصة   7000  : حمزة     
 . حصة.     28.000    : محمد نجاح 
بنسع2د جاج الدون:   37.500   حصة.  
. بنسع2د محمد       :  37.500  حصة.     

املتم2ع          :  000.ا12 حصة
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  االبتدائ2ة ببركان  

2020 جحت رقم 241/2020.
1006I

M2C LOGISTICS

M2C LOGISTICS  SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جح2يل املقر االجتماعي للشركة

M2C LOGISTICS
الطابق السابع عمارة رقم 37 زنقة 
اوت با عمران رقم 8ا1 ، 20250، 

الدار الب2ضاء املغرب
M2C LOGISTICS  SARL شركة 

اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 0ا شارع 
املقا مة الطابق اال ل مكتب رقم 2  

- 20000 الدار الب2ضاء املغرب.
جح2يل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التق22د في الستل التجاري -.
بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 مارس 2020 جم  جح2يل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
اال ل  الطابق  املقا مة  شارع  «0ا 
مكتب رقم 2  - 20000 الدار الب2ضاء 
عمارة  السابع  «الطابق  إلى  املغرب» 
رقم 37 زنقة اوت با عمران رقم 8ا1 

- 20250 الدار الب2ضاء  املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 15 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ن22 2020 جحت رقم 735902.

1007I

espace finance

ت.ل.ب إنفاست

T.L.B INVEST  
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

espace finance

ا20 شارع إم2ل ز ال إقامة الكرم 
رقم 2 الدار الب2ضاء، 20300، الدار 

maroc الب2ضاء

  T.L.B INVEST  ت.ل.ب إنفاست

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

أحمد املتاطي إقامة األلب الطابق 

اال ل رقم 8 املعاريف الدار الب2ضاء 

20250 الدار الب2ضاء املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

885ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   06

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : ت.ل.ب 

. T.L.B INVEST  إنفاست

منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   13  : عن2ان املقر االجتماعي 

أحمد املتاطي إقامة األلب الطابق 

املعاريف الدار الب2ضاء   8 اال ل رقم 

20250 الدار الب2ضاء املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د الب2جاني أمين عبد القادر 
درهم   100 بق2مة  حصة  00ا    :

للحصة .
 600   : العربي  الس2د الب2جاني  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2د الب2جاني أمين عبد القادر  

عن2انه)ا) كندا  . . كندا .
الس2د الب2جاني العربي عن2انه)ا) 
 . الهالل   ججزئة   66 رقم  ا تدودة 

ا تدودة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2د الب2جاني أمين عبد القادر  

عن2انه)ا) كندا  0 كندا  كندا 
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 09 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم ا73871.
1008I

fitocep

DISTRI-HOUSE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fitocep
 RCE BUREAU ZINEB AV

 ABDELAH BENCHEROUN
 APP 16 3EME ETAGE FES VN ،

30000، FES MAROC
DISTRI-HOUSE  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 
ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي اس 
ا6 اقامة ا تنان عين الشقف  - 

30000 فاس املغرب
جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   16
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
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اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DISTRI-HOUSE

التغدوة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الصح2ة  املنتجات  العامة)ج2زيع 

 الغذائ2ة).

ا6  اس   : عن2ان املقر االجتماعي 

اقامة ا تنان عين الشقف  - 30000 

فاس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة  الس2د  ابجا ان2ر :  

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د  ابجا ان2ر عن2انه)ا) شارع 

ا1  رقم  وفرح  ضاوة  زنقة  س2سة 

الزه2ر 30000 فاس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د  ابجا ان2ر عن2انه)ا) شارع 

ا1  رقم  وفرح  ضاوة  زنقة  س2سة 

الزه2ر  30000  فاس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم ا157.

1009I

جيسط ك2مبطا ش.ا.م.م.ش. 

تعليم السياقة الشبيهي 
ش.ا.م.م

إعالن متعدد القرارات

جيسط ك2مبطا ش.ا.م.م.ش. 

شارع ا حسن األ ل، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، جط2ان 

جط2ان، 93000، جط2ان املغرب

تعل2م الس2اقة الشب2هي ش.ا.م.م 

«شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: 

شارع 9 ابريل،شقة 3،الطابق 

2،إقامة بالل،ججزئة املطار،رقم 

 TETOUAN 93000 129،الط2ابل

جط2ان املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التق22د في الستل التجاري: 

.23597

بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

جم اجخاا   2020 و2ن22   08 املؤرخ في 

القرارات التال2ة: 

على  ونص  الذي   :01 رقم  قرار 

الس2د  أسهم  جم2ع  جح2يل  ماولي: 

البقالي  اآلنسة  إلى  هشام  الشب2هي 

  جح2يل 
ً
قاسمي ل2بابا ، أي 50 سهما

اات  شركة  من  القان2ني  الشكل 

اات  شركة  إلى  محد دة  مسؤ ل2ة 

مسؤ ل2ة محد دة كشريك  ح2د

على  ونص  الذي   :02 رقم  قرار 

ماولي: تغ2ير اسم الشركة من ، تعل2م 

الس2اقة الشب2هي ش.ا.م.م إلى تعل2م 

الس2اقة لبابة ش.ا.م.م ش.  

على  ونص  الذي   :03 رقم  قرار 

ماولي: استقالة احد املدراء املشاركين 

الشب2هي  تع2ّين  هشام  الس2د   ،

مدورة جدودة اآلنسة البقالي قاس2مي 

 L525844 ل2بابا ، حاملة رقم

 جبعا لذلك جم تعدول مقتض2ات 

النظام األسا�سي التال2ة: 

على  ونص  الذي  ا0:  رقم  بند 

االجتماع2ة-  جف2يتا  حصص  ماولي: 

القان2ن  املسير-تعدول  استقالة 

األسا�سي للشركة

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

08 و2ل22ز  االبتدائ2ة بتط2ان  بتاريخ 

2020 جحت رقم 1069.

1010I

HIDA SERVICE TAROUDANT

HYDROZIN SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

HYDROZIN SARL شركة اات 
املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 
بنشم�سي بالقشاش  - 83000 

جار دانت املغرب
جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

6803
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   26
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYDROZIN SARL
تس2يق   -  : غرض الشركة بإوجاز 

معدات الري
-األشغال املختلفة  البناء

-األشغال ا خاصة بترك2ب معدات 
الري.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 
 83000  - بالقشاش   بنشم�سي 

جار دانت املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500 الس2د عبد العزيز بنسالم :  

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
 500   : حامد  سك2نة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

بنسالم  العزيز  عبد  الس2د 
ادا م2من   الشراكة  د ار  عن2انه)ا) 

83000 جار دانت املغرب.
عن2انه)ا)  حامد  سك2نة  الس2دة 
شقة 06 رقم 39 ججزئة الت22تي ا الد 

بن2نة  83000 جار دانت املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
بنسالم  العزيز  عبد  الس2د 
ادا م2من   الشراكة  د ار  عن2انه)ا) 

83000 جار دانت املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
 08 بتاريخ  بتار دانت   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 322.

1011I

LAARISS

 CGS
SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 
الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 20
 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
 CGS «SARL » AU شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 213 
ججزئة عين العتارس الطابق 2 

الشقة 3 الصخيرات جمارة - 0ا120 
صخيرات املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
130051

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   01
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

                                               : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CGS «SARL » AU

: مقا ل في  غرض الشركة بإوجاز 

االعمال املختلفة.

 213  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 2 الطابق  العتارس  عين  ججزئة 

0ا120   - 3 الصخيرات جمارة  الشقة 

صخيرات املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

ر�سى الراشقي عن2انه)ا)  الس2د  

د ار ا الد بن و2سف شراط ب2زن2قة 

12010 ب2زن2قة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  الراشقي  ر�سى  الس2د 

د ار ا الد بن و2سف شراط ب2زن2قة 

12010 ب2زن2قة املغرب

 - بتاريخ  جم اإلوداع القان2ني ب-  

جحت رقم -.

1012I

ائتمان2ة  ا خبرة

SOHIMO PROMO
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

ائتمان2ة  ا خبرة

9ا  زنقة  املدونة ، 26100، برش2د 

املغرب

SOHIMO PROMO شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 13 ججزئة 

اليسرشارع محمد ا خامس الطابق 

الثالث يسارا - 26100 برش2د 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

13733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   03

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOHIMO PROMO

منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عن2ان املقر االجتماعي : 13 ججزئة 

الطابق  ا خامس  محمد  اليسرشارع 

الثالث يسارا - 26100 برش2د املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حسن  بلقدوم  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  حسن  بلقدوم  الس2د 

د ار اله2ا رة س2دي رحال الشاطئ 

26100 برش2د املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  حسن  بلقدوم  الس2د 

د ار اله2ا رة س2دي رحال الشاطئ 

26100 ب املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   09 بتاريخ  االبتدائ2ة ببرش2د  

2020 جحت رقم 0اا.

1013I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

WINS YAH
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ARRAHMA

HISSABAT SARL

 IMM. BEL GHAZI AVENUE 10

 ABDELALI BEN CHEKROUN

FES ، 30000، FES MAROC

WINS YAH  شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي رقم ا5 

شارع عالل بن عبد هللا - 30000 

فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

63055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   03

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 WINS  : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها 

. YAH

مقهى     : بإوجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

ا5  رقم   : عن2ان املقر االجتماعي 

 30000  - هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

فاس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : وحيى  الصغير  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  وحيى  الصغير  الس2د 

 2 شارع م2الي رش2د اقامة النخ2ل 

رقم 12 30000 فاس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة امحرف سميرة عن2انه)ا) 

 13 رقم   1 مجم2عة  املرابطين  حي 

الشقة 3 35000 جازة اجمغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم -.

Iا101

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

SOJANA JOB
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

تغ2ير نشاط الشركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، ا تدودة املغرب

SOJANA JOB  شركة اات 

مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د

 عن2ان مقرها االجتماعي د ار 

 حشالفة، فخدة سراغنة، جماعة 

أ الد أحسين،  - 000ا2 ا تدودة 

املغرب.

تغ2ير نشاط الشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

3اا13.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جم تغ2ير   2020 و2ن22   25 املؤرخ في 

االستيراد   -» من  الشركة  نشاط 

إلى  ا حفالت.»  مم2ل   -  التصدور. 

أشغال   2- الغدائ2ة.  امل2اد  ب2ع   1-»

مختلفة. -3 كراء األل2ات.».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 06 بتاريخ  با تدودة   االبتدائ2ة 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 2ا250.

1015I
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BOUCHTA COMPTA

PATISSERIE 2B
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC
PATISSERIE 2B شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 62 شارع 

م2الي علي الشريف - 90000 طنجة 
املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PATISSERIE 2B
مخبزة     : غرض الشركة بإوجاز 

محل للحل2يات.
62 شارع  عن2ان املقر االجتماعي : 
م2الي علي الشريف - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د بالل ال2هابي :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الس2د بالل اعب2دة :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .
 الس2د بالل ال2هابي : 500 بق2مة 

100 درهم.
بق2مة   500  : الس2د بالل اعب2دة 

100 درهم.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د بالل ال2هابي عن2انه)ا) حي 

االدريس2ة 2 شارع غز ة بدر الرقم 8 

90000 طنجة املغرب.

عن2انه)ا)  اعب2دة  بالل  الس2د 

 9 الرقم   2 الطابق   32 اقامة الزه2ر 

90000 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د بالل ال2هابي عن2انه)ا) حي 

االدريس2ة 2 شارع غز ة بدر الرقم 8 

90000 طنجة املغرب

عن2انه)ا)  اعب2دة  بالل  الس2د 

 9 الرقم   2 الطابق   32 اقامة الزه2ر 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   08 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 3055.

1016I

MOORISH

ALTALYS SARL
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال واق2ت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار الب2ضاء املغرب

ALTALYS SARL شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي زا ية 

شارع عبد امل2من   زنقة سم2ة، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق ا الرقم 20 

النخ2ل   - 0ا203  الدار الب2ضاء  

املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

511ا6ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22  ا2 

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALTALYS SARL

: التنظ2ف  غرض الشركة بإوجاز 

الصناعي  التجارة

زا ية   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

سم2ة،  زنقة  امل2من    عبد  شارع 

إقامة شهرزاد 3 الطابق ا الرقم 20 

الب2ضاء   الدار  0ا203    - النخ2ل   

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 700   : متعبد  فاطنة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 300   : سط2لي  نج2ى  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة فاطنة متعبد عن2انه)ا) 6 

  20000 1 حي الهناء   22 طابق  زنقة 

الدار الب2ضاء املغرب.

الس2دة نج2ى سط2لي عن2انه)ا) 

ص2ف2ا  رياض  اقامة  ليساسفة 

الطابق 1 الرقم ا25  20000  الدار 

الب2ضاء املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة فاطنة متعبد عن2انه)ا) 6 

  20000 1 حي الهناء   22 طابق  زنقة 

الدار الب2ضاء املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 07 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

و2ل22ز 2020 جحت رقم 9اا738.

1017I

NEGOCEMAR

صطريدور

STRIDER 
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

M&A CARS

طريق الرباط املتمع ا حسني 2 

عمارة 7 رقم 0ا ، 90000، طنجة 

املغرب

صطريدور STRIDER شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 81، ججزئة 

مل2كة ، طريق  املطار،الطابق 

السفلي، رقم :  3   ا، طنجة - 

90000 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105811

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   17

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STRIDER صطريدور

استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

استغالل  الرياض2ة-  القاعات 

شراء  الرياض2ة-  التغذوة  متاجر 

 ب2ع املالبس ا تاهزة   املستلزمات 

استيراد  جصدور املعدات   الرياض2ة- 

الرياض2ة- التمث2ل التجاري....

 ،81  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

ججزئة مل2كة ، طريق  املطار،الطابق 
 - طنجة  ا،     3   : رقم  السفلي، 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    : الس2د شامي ال2اس 

بق2مة 100 درهم للحصة .
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حصة   50   : علي  جدار  الس2د 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  ال2اس  شامي  الس2د 

2ا، قطعة رقم:96  15، ججزئة ا خير 

90000 طنجة املغرب.

الس2د جدار علي عن2انه)ا) شارع 

بر كس2ل   1190  68، ل2كاربير ن 

بلت2كا.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  ال2اس  شامي  الس2د 

2ا، قطعة رقم:96  15، ججزئة ا خير 

2ا، قطعة رقم:96  15، ججزئة ا خير 

طنجة املغرب

الس2د جدار علي عن2انه)ا) شارع 

بر كس2ل   1190  68، ل2كاربير ن 

بلت2كا

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   06 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 2ا2321.

1018I

NEGOCEMAR

ا فراس طرانس

OFRAS TRANS 
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

NEGOCEMAR

 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب

  OFRAS TRANS ا فراس طرانس

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي  الحي 

ا حسني ، كلم 7، عمارة اطلس، رقم 

:  66، طريق الرباط - 90000 طنجة 

املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

105201

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  

جم إعداد القان2ن   2020 مارس   02

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : ا فراس 

. OFRAS TRANS طرانس

النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الطرقي ال2طني  الد لي للبضائع.

الحي    : االجتماعي  املقر  عن2ان 

ا حسني ، كلم 7، عمارة اطلس، رقم 

:  66، طريق الرباط - 90000 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ال2افي عبد هللا  الس2د 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

ال2افي عبد هللا عن2انه)ا)  الس2د 

عمارة  الشادلي،  ا حسن  أبي  شارع 

اللقاء، بل2ك ف، الطابق:6، شقة:32 

90000 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

ال2افي عبد هللا عن2انه)ا)  الس2د 

عمارة  الشادلي،  ا حسن  أبي  شارع 

اللقاء، بل2ك ف، الطابق:6، شقة:32 

عمارة  الشادلي،  ا حسن  أبي  شارع 

اللقاء، بل2ك ف، الطابق:6، شقة:32 

طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 08ا2.

1019I

fitocep

AOUAJI NET
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

fitocep

 RCE BUREAU ZINEB AV

 ABDELAH BENCHEROUN

 APP 16 3EME ETAGE FES VN ،

30000، FES MAROC

AOUAJI NET شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ججزئة 

النجاح رقم 77 باب ا خ2خة فاس - 

30000 فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

62397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   05

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AOUAJI NET

:  ق2ف  بإوجاز  الشركة  غرض 

الس2ارات  النقل

نقل البضائع

التخزين.

ججزئة   : االجتماعي  املقر  عن2ان 

77 باب ا خ2خة فاس -  النجاح رقم 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ال2احد  عبد  جي  الع2ا  الس2د 

درهم   100 بق2مة  حصة   1.000   :

للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -
 صفات  م2اطن الشركاء :

ال2احد  عبد  جي  الع2ا  الس2د 
عن2انه)ا) ف2ال رقم 2 ججزئة املام2ن2ة 

طريق صفر  30000 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
ال2احد  عبد  جي  الع2ا  الس2د 
عن2انه)ا) ف2ال رقم 2 ججزئة املام2ن2ة 

طريق صفر  30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
مارس   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1028.

1020I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

CHEM HOUSE
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

CHEM HOUSE شركة اات 
مسؤ ل2ة محد دة اات الشريك 

ال2ح2د
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 183 

قطعة لط2فة  الد الط2ب - 30000 
فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
63073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
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عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 CHEM : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.HOUSE

غرض الشركة بإوجاز : 

 االشعال مدابغ البضائع ا تلدوة 

بمجال  املتعلقة  الصناعات   جم2ع 

ا تل2د.

األحذوة  السلع  جصن2ع  ب2ع 

ا تلدوة  سترة جلدوة.

استيراد - جصدور أحذوة  منتجات 

جلدوة  سترات جلدوة.

جصن2ع  ب2ع املنتجات الصح2ة.

استيراد - جصدور أي منتج ك2م2ائي 

ا تل2د  مستحضرات  لصناعة 

التجم2ل.

 183  : االجتماعي  املقر  عن2ان 

 30000  - قطعة لط2فة  الد الط2ب 

فاس املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2د و2سف االدري�سي :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د و2سف االدري�سي عن2انه)ا) 

طريق  املام2ن2ة  ججزئة   113 ف2ال 

صفر   30000 فاس املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2د و2سف االدري�سي عن2انه)ا) 

طريق  املام2ن2ة  ججزئة   113 ف2ال 

صفر   30000 فاس املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1596/2020.

1021I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 PONTS FORMATION ET

CONSEIL
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 PONTS FORMATION ET

CONSEIL شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

329 قطعة  فاق عين السمن فاس 

- 30000 فاس املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

63071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   10

مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 PONTS : اإلقتضاء بمختصر تسم2تها

.FORMATION ET CONSEIL

غرض الشركة بإوجاز : 

االستشارات  الدعم  خدمات 

لألفراد  الشركات  املتتمعات 

 املنظمات العامة أ  ا خاصة األخرى.

االستراج2ج2ة  في  استشارات 

 التنظ2م  اإلدارة  التنظ2م  نظم 

املعل2مات  امل2ارد البشرية  التس2يق 

إلى  التصم2م  من   ،  االجصاالت 

التنف2ذ.

خدمات التدريب.

عن2ان املقر االجتماعي : محل رقم 
329 قطعة  فاق عين السمن فاس - 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة    : الس2دة رينب بل 

بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الس2دة رينب بل عن2انه)ا) الشقة 
محمدوة  بنيس  ججزئة   66 رقم  ا 

ز اغة فاس 30000 فاس املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الس2دة رينب بل عن2انه)ا) الشقة 
محمدوة  بنيس  ججزئة   66 رقم  ا 

ز اغة فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 جحت رقم 1595/2020.
1022I

NEGOCEMAR

 MBARKA  امباركة طراف
TRAV

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
جأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
  MBARKA TRAV  امباركة طراف

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
 عن2ان مقرها اإلجتماعي 2، زنقة 
ك2ط دوف2ار، ججزئة كريمة 3، 

قطعة رقم2 ، الطابق 1، رقم 1 - 
90000 طنجة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 
املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
105601

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   18
املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

اإلقتضاء بمختصر تسم2تها : امباركة 

. MBARKA TRAV  طراف

غرض الشركة بإوجاز : كراء آل2ات 

البناء  -جم2ع أن2اع البناء   اإلنعاش 

العقاري - التمث2ل التجاري- التس2يق 

 التصدور....
زنقة   ،2  : عن2ان املقر االجتماعي 

ك2ط دوف2ار، ججزئة كريمة 3، قطعة 
 90000  -  1 رقم   ،1 الطابق   ، رقم2 

طنجة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الس2دة املسع2دي سميرة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

 500   : ب2اض   الزهرة  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

سميرة  املسع2دي  الس2دة 

اسطنب2ل،  شارع   ،15 عن2انه)ا) 
 56 حدائق مرشان س ،طابقا رقم: 

90000 طنجة املغرب.

عن2انه)ا)  ب2اض  الزهرة  الس2دة 
رقم:15  الزنقة:13،  ججزئة األندلس، 

90000 طنجة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

سميرة  املسع2دي  الس2دة 

اسطنب2ل،  شارع   ،15 عن2انه)ا) 
 56 حدائق مرشان س ،طابقا رقم: 

90000 طنجة املغرب

عن2انه)ا)  ب2اض  الزهرة  الس2دة 
رقم:15  الزنقة:13،  ججزئة األندلس، 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ن22   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2020 جحت رقم 231979  2805.

1023I
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FIDUCIAIRE ZERROUKI

نو ا اوطو
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 36RUE DE CASABLANCA APT.2

، 60000، OUJDA MAROC

ن2فا ا ط2 شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

النرجس ججزئة د حي ظهر ملحلة - 

60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 

رقم التق22د في الستل التجاري : 

35187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 وناور   27

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

ن2فا   : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

ا ط2.

مدرسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

لتعل2م الس2اقة.

زنقة   23  : عن2ان املقر االجتماعي 

 - ملحلة  ظهر  د حي  ججزئة  النرجس 

60000  جدة املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : اكرام  بنم2�سى  الس2دة 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .

الس2د جامعي سمير :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2دة بنم2�سى اكرام عن2انه)ا) 

 60000  2 رقم  شب2لي  س2دي  زنقة 

 جدة املغرب.

الس2د جامعي سمير عن2انه)ا) حي 

القدس زنقة سع2دة رقم 8ا 60000 

 جدة املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

الس2دة بنم2�سى اكرام عن2انه)ا) 
 60000  2 رقم  شب2لي  س2دي  زنقة 

 جدة املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   07 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم ا135.

Iا102

ANDERSEN CONSULTING

 BUSINESS ADMIN
SOLUTIONS SARL AU

شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د
جح2يل املقر االجتماعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 BUSINESS ADMIN SOLUTIONS

SARL AU شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي ا8 شارع 

ب2عرق2ة - الطابق -2 الشقة رقم 5 - 

90000 طنجة املغرب.

جح2يل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

.102567

ال2ح2د  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 15 و2ن22 2020 جم  جح2يل  

للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

الطابق   - ب2عرق2ة  شارع  «ا8  من 

طنجة   90000  -  5 رقم  الشقة   2-
زيد ن  ابن  شارع   10» إلى  املغرب» 

 -  6 رقم  الشقة  مار سة   اقامة 

90000 طنجة  املغرب».

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2020 جحت رقم 232197.

1025I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

KECH MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـ2ــ2ـن مــكــتــب 

رقـــم  ا جليز ، 0000ا، مراكش 
املغرب

KECH MANAGEMENT «شركة  
املساهمة»

 عن2ان مقرها االجتماعي: شـــــارع 
مــحــمــد الــســادس، الــمنـطـقـة 

الـسـ2ـاحـ2ـة الـــجـــدوــدة   أڭــــــــــدال - 
مـــراكــش  - 0000ا مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التق22د في الستل التجاري: 

15ا58.
بمقت�سى ا تمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 و2ن22 2020
جم اجخاا القرارات التال2ة: 

قرار رقم 1: الذي ونص على ماولي: 
رغم  الـشـركة  اسـتغالل  استمرار 
رأسمالها  جبعا  أرباع  ثـالثة  خـسارة 
النظام  مقتض2ات  تعدول  جم  لذلك 

األسا�سي التال2ة: 
على  ونص  الذي   :1 رقم  بند 
في  الشركة  تس2ية  ضع2ة  ماولي: 
إطار املقتض2ات  اآلجال املحـددة في  
357 من القان2ن رقم  الـفـصل  رقم  

17-95
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ن22   25 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2020 جحت رقم 113593.
1026I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

 CONNECTING
INTERNATIONAL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة
حل شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 CONNECTING

 INTERNATIONAL

شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة)في 

ط2ر التصف2ة)

 عن2ان مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف 

- 00000 الب2ضاء املغرب.

حل شركة
رقم التق22د في الستل التجاري 

3ا101ا.

بمقت�سى ا تمع العام اإلستثنائي 

جقرر   2020 فبراور   08 في  املؤرخ 

املسؤ ل2ة  اات  شركة  حل 

 CONNECTING املحد دة 

مبلغ رأسمالها    INTERNATIONAL

مقرها  درهم  عن2ان   100.000

اإلجتماعي 67 زنقة عزيز بالل الطابق 

2 رقم 3 املعاريف - 00000 الب2ضاء 

املغرب نت2جة ل : االزمة االقتصادوة 

 عدم القدرة على املنافسة الشرسة.

67 زنقة    حدد مقر التصف2ة ب 

عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املعاريف - 

00000 الب2ضاء املغرب. 

  عين:

الس2د)ة) فاطمة الزهراء  بنعامر 

لساسفة اقامة ا خزامة    عن2انه)ا) 

الب2ضاء   00000  5 شقة  ا  عمارة   6

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 عند اإلقتضاء ا حد د املفر ضة 

محل  لهم  املخ2لة  الصالح2ات  على 

العق2د    جبل2غ  محل  املخابرة   

ال2ثائق املتعلقة بالتصف2ة : -

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

 17 بتاريخ  بالدار الب2ضاء   التجارية 

فبراور 2020 جحت رقم 630983.

1027I

sud boujdour negoce

STE FICH HNF sarl
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

sud boujdour negoce

 Av mohamed V n°23 Boujdour ،

71000، ب2جد ر املغرب

 STE FICH HNF sarl
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شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
زنقة الصين رقم 1ا1 ب2جد ر - 

71000 ب2جد ر املغرب

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

32027

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 و2ل22ز   02

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FICH HNF sarl

ب2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

بالتقس2ط  ا تملة جم2ع منت2جات 

البحرية، استيراد  جصدور.

عن2ان املقر االجتماعي : حي السالم 
 - ب2جد ر  1ا1  رقم  الصين  زنقة 

71000 ب2جد ر املغرب.

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة  ا3    : نابلي  عزيز  الس2د 

بق2مة 000.ا3 درهم للحصة .

 33   : االحمدي  احمد  الس2د 

حصة بق2مة 33.000 درهم للحصة .

الس2دة عبدالقادر االحمدي :  33 

حصة بق2مة 33.000 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

الس2د احمد االحمدي عن2انه)ا) 
ب2جد ر   88 رقم  زريبة  اهل  زنقة 

71000 ب2جد ر املغرب.

االحمدي  القادر  عبد  الس2د 

شارع  النهضة  حي  عن2انه)ا) 

الزرقط2ني رقم 102 ب2جد ر 71000 

ب2جد ر املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

حي  عن2انه)ا)  نابلي  عزيز  الس2د 
ب2جد ر   71000 ب2جد ر   السالم 

املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
االبتدائ2ة بالع22ن  بتاريخ 02 و2ل22ز 

2020 جحت رقم 1185/2020.

1028I

CABINET HOURMANEK

TULIPE UNIVERS
شركة اات املسؤ ل2ة املحد دة

جأسيس شركة

CABINET HOURMANEK

 IMM  HICHAM AVENUE  315

 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

agadir maroc

TULIPE UNIVERS شركة اات 

املسؤ ل2ة املحد دة

 عن2ان مقرها اإلجتماعي عمارة ابن 

سيناء رقم 03  حي الداخلة اكادور 

80060  اكادور   املغرب املغرب -  

جأسيس شركة اات املسؤ ل2ة 

املحد دة 
رقم التق22د في الستل التجاري : 

09ا3ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
جم إعداد القان2ن   2020 مارس   09

املسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 

املحد دة باملميزات التال2ة:

اات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤ ل2ة املحد دة.

عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 

 : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TULIPE UNIVERS

الب2ع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

 الشراء  تم2ع م2اد البناء ، عمل2ات 

ملختلف  التصدور  االستيراد 

امل2اداملرجبطة بنشاط الشركة٠

استغالل ، تشغ2ل محتر الرخام 

االحتاراملرجبطة   الكرانيت، جم2ع 

بالنشاط االجتماعي..

عن2ان املقر االجتماعي : عمارة ابن 
حي الداخلة اكادور    03 رقم  سيناء 

80060  اكادور   املغرب. املغرب -  

أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الس2دة ريم فار�سي  :  500 حصة 

بق2مة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : الس2د  علي فار�سي 

بق2مة 100 درهم للحصة .

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :

عن2انه)ا)  فار�سي  علي  الس2د 

عمارة ابن سيناء رقم 03  حي الداخلة 

اكادور املغرب 80060 اكادور   املغرب.

عن2انه)ا)  فار�سي   ريم  الس2دة 

عمارة ابن سيناء رقم 03  حي الداخلة 

اكادور املغرب 80060 اكادور  املغرب.

الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:

عن2انه)ا)  فار�سي   ريم  الس2دة 

عمارة ابن سيناء رقم 03  حي الداخلة 

اكادور املغرب 80060 اكادور  املغرب

عن2انه)ا)  فار�سي  علي  الس2د 

عمارة ابن سيناء رقم 03  حي الداخلة 

اكادور املغرب 80060 اكادور  املغرب

باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 

و2ل22ز   08 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2020 جحت رقم 90975.

1029I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE LARENE AUTO SERVICE

SARL/AU
شركة اات مسؤ ل2ة محد دة اات 

الشريك ال2ح2د

جأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE LARENE AUTO SERVICE

SARL/AU شركة اات مسؤ ل2ة 

محد دة اات الشريك ال2ح2د

 عن2ان مقرها اإلجتماعي طريق جازة

 ججزئة برح2لي زنقة الشفاء رقم 8ا 
 جدة - 60000  جدة املغرب

جأسيس شركة اات مسؤ ل2ة 
محد دة اات الشريك ال2ح2د 

رقم التق22د في الستل التجاري : 
35191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القان2ن  إعداد  جم   2020 و2ن22   22
مسؤ ل2ة  اات  لشركة  األسا�سي 
ال2ح2د  الشريك  اات  محد دة 

باملميزات التال2ة:
اات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  اات  محد دة  مسؤ ل2ة 

ال2ح2د.
عند  متب2عة  الشركة  تسم2ة 
 STE  : تسم2تها  بمختصر  اإلقتضاء 
LARENE AUTO SERVICE SARL/

.AU
م2كان2ك   : غرض الشركة بإوجاز 
+ صباغة الس2ارات + ب2ع مستلزمات 
الس2ارات + كهربائي س2ارات + حاملة 

الس2ارات .
عن2ان املقر االجتماعي : طريق جازة 
8ا  رقم  ججزئة برح2لي زنقة الشفاء 

 جدة - 60000  جدة املغرب.
أجلها  من  جأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الس2د أعمير عبد الرح2م :  1.000 

حصة بق2مة 100 درهم للحصة .
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   -

 صفات  م2اطن الشركاء :
الرح2م  عبد  أعمير  الس2د 
ال2حدة  ججزئة   235 عن2انه)ا) 

ب2عرفة 60000  جدة املغرب.
الشخص2ة  العائل2ة  األسماء   

 م2اطن مسيري الشركة:
الرح2م  عبد  أعمير  الس2د 
ال2حدة  ججزئة   235 عن2انه)ا) 

ب2عرفة 60000  جدة املغرب
باملحكمة  القان2ني  اإلوداع  جم 
و2ل22ز   08 بتاريخ  ب2جدة   التجارية 

2020 جحت رقم 1362.

1030I
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املحكمة التجارية الرباط
شعبة صع2بات املقا لة

ملف جصف2ة قضائ2ة
رقم :  2011/8

ملف أمر ج2زيع مبالغ 
رقم : اا/ا2020/830

ب2ان بإوداع أمر ج2زيع مبالغ من 
منت2ج جصف2ة أص2ل شركة 

بر ج2ما
املادة 668 من مد نة التجارة

املعن2ين  األطراف  علم  في  ل2كن 

أنه قد جم إوداع أمر بت2زيع مبالغ من 

منت2ج جصف2ة أص2ل شركة بر ج2ما 

ا خاضعة للتصف2ة القضائ2ة بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط - شعبة صع2بات املقا لة.

ملقتض2ات  عل2ه  جطب2قا  بناء 

من مد نة التجارة ومكن   668 املادة 

الت2زيع  بهذا  املعن2ين  لألطراف 

الطعن ف2ه باالستئناف داخل أجل 

الب2ان  هذا  نشر  جاريخ  من  و2ما   15

با تريدة الرسم2ة.
عن رئيس مصلحة  كتابة الضبط

3

املحكمة التجارية بالرباط

شعبة صع2بات املقا لة

ملف جصف2ة قضائ2ة رقم : 2002/ا

ملف أمر ج2زيع عدد : 

2018/ا171/830

ب2ان بإوداع أمر ج2زيع ماجبقى من 
منت2ج ب2ع أص2ل

شركة املحطة العصرية

املادة 668 من مد نة التجارة

املعن2ين  األطراف  علم  في  ل2كن 

ماجبقى  ج2زيع  أمر  إوداع  جم  قد  أنه 

من منت2ج ب2ع أص2ل شركة املحطة 

للتصف2ة  ا خاضعة  العصرية 

لدى  الضبط  بكتابة  القضائ2ة 

شعبة  بالرباط  التجارية  املحكمة 

صع2بات املقا لة.

ملقتض2ات  عل2ه  جطب2قا  بناء 
من مد نة التجارة ومكن   668 املادة 
الت2زيع  بهذا  املعن2ين  لألطراف 
الطعن ف2ه باالستئناف داخل أجل 
الب2ان  هذا  نشر  جاريخ  من  و2ما   15

با تريدة الرسم2ة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

176

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2020/17
حساب رقم : 7133

الطرف األ ل :
بطاقة  رقم  ا خت2مي،  رش2د 
التعريف ال2طن2ة : 00836اA مغربي 

ا تنس2ة.
الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  مستعد،  ب2جمعة 
التعريف ال2طن2ة : A171878 مغربي 

ا تنس2ة.
األصل التجاري : مصبنة.

21 13 د متجر  العن2ان : سكت2ر 
25 املركز التجاري الرياض 1 الرباط.
 رقم الستل التجاري : 107192.

بمصلحة  التعرضات   ستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  الستل 
 (15( بالرباط إلى غاوة خمسة عشر 

و2ما من صد ر اإلعالن الثاني.
النشرة األ لى

رئيس مصلحة الستل التجاري

168 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2020/20
حساب رقم : 8اا2

الطرف األ ل : ط2يار أم2نة
 : رقم البطاقة التعريف ال2طن2ة 

9120Z مغربي ا تنس2ة.
شركة   : الثاني  الطرف 
 PHARMACIE L’ESPOIR SARL AU
مسيرها القان2ني : ط2يار أم2نة مغربي 
65ا3   : االجتماعي  مقرها  ا تنس2ة 

حي املغرب العربي املسيرة 2 جمارة.

األصل التجاري : ص2دل2ة.

العن2ان : 65ا3 حي املغرب العربي 

املسيرة 2 جمارة.

رقم الستل التجاري : 50622.

بمصلحة  التعرضات   ستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الستل 

 15 عشر  خمسة  غاوة  إلى  بالرباط 

و2ما من صد ر اإلعالن الثاني.
النشرة األ لى

رئيس مصلحة الستل التجاري

177 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2020/21

حساب رقم : 2519

بن صا ح محمد   : الطرف األ ل 

 : ال2طن2ة  التعريف  البطاقة  رقم 

اE80138 مغربي ا تنس2ة.

شركة   : الثاني  الطرف 

 PHARMACIE CROISSANT

VERT TEMARA SARL AU مسيرها 

مغربي  محمد  صا ح  بن   : القان2ني 

 832  : االجتماعي  مقرها  ا تنس2ة 

شارع م2الي ادريس األ ل حي املسيرة 

جمارة.

األصل التجاري : ص2دل2ة.

م2الي  شارع   ،832  : العن2ان 

ادريس األ ل حي املسيرة جمارة.

رقم الستل التجاري : ا3717.

بمصلحة  التعرضات   ستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الستل 

 15 عشر  خمسة  غاوة  إلى  بالرباط 

و2ما من صد ر اإلعالن الثاني.
النشرة األ لى

رئيس مصلحة الستل التجاري

178 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2020/23

حساب رقم : 2526

الطرف األ ل :
بطاقة  رقم  قان2ني،  إبراه2م 

مغربي   A70923  : التعريف ال2طن2ة 

ا تنس2ة.
بطاقة  رقم  قان2ني،  احمد 

التعريف ال2طن2ة : 57اA119 مغربي 

ا تنس2ة.

الطرف الثاني :

مسيرها   HANAFI SARL شركة 
بطاقة  رقم  قان2ني،  احمد  القان2ني 

التعريف ال2طن2ة : 57اA119 مغربي 

ا تنس2ة.

م2اد  ب2ع   : التجاري  األصل 

التجم2ل /  ب2ع م2كان2كغاف2ك.

ا حسن  شارع   ،117  : العن2ان 

الثاني، الرباط.
 : التجاري  الستل  رقم 

.64786/54364

بمصلحة  التعرضات   ستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الستل 

 (15( بالرباط إلى غاوة خمسة عشر 

و2ما من صد ر اإلعالن الثاني.
النشرة الثان2ة

رئيس مصلحة الستل التجاري

42 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2020/22

حساب رقم : 2525

الطرف األ ل :

عنهم  جن2ب  الداكي  حسن   رثة 
التعريف  بطاقة  رقم  داكي،  فاطمة 

مغرب2ة   A29865ا  : ال2طن2ة 

ا تنس2ة.

الطرف الثاني :
بطاقة  رقم  ا حسين  ناصر، 

التعريف ال2طن2ة : ا2165اA مغربي 

ا تنس2ة.

 II.  -  إعالنات قضائية
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بطاقة  رقم  ا ناصر،  إبراه2م 

التعريف ال2طن2ة : A107907 مغربي 

ا تنس2ة.

األصل التجاري : ب2ع م2اد البناء.

شارع   ،102 الرباط،   : العن2ان 

ا حسن الثاني.

رقم الستل التجاري : 111216.

بمصلحة  التعرضات   ستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الستل 

 (15( بالرباط إلى غاوة خمسة عشر 

و2ما من صد ر اإلعالن الثاني.
النشرة الثان2ة

رئيس مصلحة الستل التجاري

43 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2020/05

حساب رقم : 2250

الطرف األ ل :

بطاقة  رقم  خدوجة،  ب2هدي 

التعريف ال2طن2ة : A789171 مغرب2ة 

ا تنس2ة.

الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  ا حسن،  إكرام 

 JB398683  : ال2طن2ة  التعريف 

مغرب2ة ا تنس2ة.

جمال إكرام، رقم بطاقة التعريف 

مغربي   A393897  : ال2طن2ة 

ا تنس2ة.

املالبس  ب2ع   : التجاري  األصل 

ا تاهزة.

: ح ي م حي املنزه مركب  العن2ان 

املنال رقم 9ا الرباط.

رقم الستل التجاري : 110860.

بمصلحة  التعرضات   ستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الستل 

 (15( بالرباط إلى غاوة خمسة عشر 

و2ما من صد ر اإلعالن الثاني.
النشرة الثان2ة

رئيس مصلحة الستل التجاري

98 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم :  2011/78

حساب رقم : 6ا20

ب2ع أصل ججاري
في  مؤرخ  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش  2020  مستل  فبراور   10

ف2جت   2020 فبراور   19 بتاريخ 

كريستين  ماري  فرانس2از  الس2دة 

رقم  السفر  للت2از  ا حاملة  ب2لي 

بمراكش،  الساكنة   ،13DD24717

اغ2اط2م  أ ريكة  طريق  ا1  كلم 

ن2ابة عن الشركة املسماة  جحنا ت، 

AGAPANTHE SARL، رأس مالها ه2 

االجتماعي،  درهم  مقرها   10.000

رقم  ب2ط2يل  ه2النة  درب  مراكش 

الكائن  التجاري  األصل  جم2ع  3ا، 

درب ه2النة ب2ط2يل رقم 3ا،  هي دار 

للض2افة  املستل بالستل التجاري 

عناصره  بجم2ع   18703 رقم  جحت 

املادوة  املعن2ية بمبلغ أربعمائة ألف 

درهم 00.000ا درهم.

فعلى دائني البائع املذك2ر أعاله أن 

وتقدم2ا بتعرضاتهم إلى قسم الستل 

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش 

نشر  جاريخ  من  وبتدئ  أجل  داخل 

اإلعالن األ ل  ينتهي في و2م ا خامس 

عشر من نشر اإلعان األ ل.
النشرة األ لى

4 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ب2ع أصل ججاري

ملف رقم : 2020/81

حساب رقم : 2057

مؤرخ  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 

في مستل   2020 مارس   16  بتاريخ 

املراجع جحت   2020 مارس   20 

التال2ة :

كناش املداخ2ل : 9ا0ا002 - أمر 

ج2ص2ل  باستخالص 2020/21307، 

األداء 9ا110ا20201032.

 RIAD املسماة  الشركة  باعت 

املسؤ ل2ة  اات  شركة   ،MAZAYA

درهم   10.000 رأسمالها  املحد دة 

بمراكش،  االجتماعي  مقرها   الكائن 

العرصة،  درب   ،17 املدونة، 

املق2دة  ا تدود،  الزيت2ن  رياض 

  ،50399 رقم  التجاري  بالستل 

رقم  ا تبائي  للتعريف  ا حاملة 

امل2حد  التعريف  69376ا0ا  رقم 

.001605335000017

 NMCB GUEST للشركة املسماة

املسؤ ل2ة  اات  شركة   HOUSE

درهم   10.000 رأسمالها  املحد دة 

بمراكش،  االجتماعي  مقرها  الكائن 

أرف2د،  رياض  عمارة   ،9 رقم  مكتب 

مدخل رقم 8، زنقة املزدل2فة، عرصة 

التجاري  بالستل  سينك2،  املق2دة 

  ،101117 رقم  جحت  بمراكش 

رقم  ا تبائي  للتعريف  ا حاملة 

امل2حد  التعريف  ا3777ا39  رقم 

67000096ا002368.

مجم2ع األصل التجاري املستغل 

بمراكش،  الكائن  للض2افة  كدار 

رياض  العرصة،  درب   ،17 املدونة، 

بالستل  املق2دة  ا تدود،  الزيت2ن 

من الستل    ،50399 التجاري رقم 

التحل2لي  جحت رقم 880 من الستل 

 RIAD الترج2بي  املستغل جحت شعار

.MAZAYA

80.000ا  قدره  إجمالي  بثمن 

درهم جم اإلبراء منه في العقد.

البائعة  الشركة  دائني  على 

وتقدم2ا  أن  أعاله  املذك2رة 

بتعرضاتهم إلى قسم الستل التجاري 

داخل  بمراكش،  التجارية  باملحكمة 

اإلعالن  نشر  جاريخ  من  وبتدئ  أجل 

األ ل  ينتهي في ال22م ا خامس عشر 

)15) من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة األ لى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

148 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ب2ع أصل ججاري
ملف رقم : 2020/82

حساب رقم 2060

بمقت�سى عقد م2ثق بمراكش و2م 

 17 بتاريخ  2020  مستل  مارس   6

باعت شركة  بمراكش،   2020 مارس 

اات مسؤ ل2ة  م2تي شركة  مراكش 

ال2ح2د،  الشريك  اات  محد دة 

بمراكش  التجاري  بالستل  مستلة 

جحت رقم 93ا31، مقرها االجتماعي 

العر ص  رياض  صا ح  درب   10

الس2د  طرف  من  ممثلة  مراكش، 

BRUNO MANSUTTI ا حامل  ت2از 

39069اYA8  الساكن ب  سفر رقم 

 VIA URIL 50 TARCENTO UDINE

 CLAUDE FRANCOIS للس2د 

بمراكش  الساكن   MONTEIL

ا حامل   A31B بالم  ريفير  إقامة 

 18DD98115 رقم  السفر  للت2از 

 Madame %0ا  الس2دة  بنسبة 

ا حاملة   Amalle GHOMRICHE

رقم  ال2طن2ة  التعريف  للبطاقة 

%60 كل األصل  PN806192 بنسبة 

 maison d’hotes املسمى  التجاري 

بجم2ع عناصره املادوة   CHAMADE

درب صا ح   10 الكائن ب   املعن2ية 

املعد  مراكش،  العر س  رياض 

الستغالل بيت الض2افة  ه2 مستل 

بالستل التجاري بمراكش جحت رقم 

التحل2لي  الك  بالستل  93ا31 

.DHS 680.000 بثمن قدره

أعاله  املذك2ر  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدم2ا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الستل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من جاريخ 

ال22م  في  األ ل  ينتهي  اإلعالن  نشر 

ا خامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة األ لى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

149 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش
ب2ع أصل ججاري

ملف رقم : 2020/83
حساب رقم 2063

في  مؤرخ  ج2ث2قي  عقد  بمقت�سى 
12 و2ن22 2020، باعت :

اات  شركة   BEARIC شركة 
رأسمالها  املحد دة،  املسؤ ل2ة 
مقرها  الكائن  درهم   10.000
الطابق  مراكش،   : ب  االجتماعي 
السفلي إقامة مها، زا ية زنقة البنين 
الس2د  لفائدة   55 رقم  حنبل   ابن 
بالص2يرة  الساكن  بنغدة،  خالد 
ا حامل  املستقبل،  ججزئة   ،102
رقم  ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة 

.N15889
الكائن  التجاري  األصل  جم2ع 
بمراكش، الطابق السفلي إقامة مها، 
زا ية زنقة البنين  ابن حنبل رقم 55، 
ا حفالت  املناسبات  لتم2ين  املعد 
 LA SALLE A اسم  جحت   مطعم، 
MANGER  املق2د بالستل التجاري 
عناصره  بجم2ع   93217 رقم  جحت 

املادوة  املعن2ية.
 1.500.000 قدره  إجمالي  بثمن 

DHS جم اإلبراء منه في العقد.
أعاله  املذك2ر  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدم2ا  أن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  الستل 
بمراكش داخل أجل وبتدئ من جاريخ 
ال22م  في  األ ل  ينتهي  اإلعالن  نشر 
ا خامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة األ لى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

150 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم 2020/ا8
حساب رقم ا206
ب2ع أصل ججاري

في  مؤرخ  م2ثق  عقد  بمقت�سى 
بمراكش  2020  مستل  مارس   10
بتاريخ 16 مارس 2020 باعت الس2دة 
لبطاقة  ا حاملة  ق2جلي،  السعدوة 
 E75ا2ا رقم  ال2طن2ة  التعريف 
الساكنة بمراكش ججزئة أك2در، رقم 

35، شارع عالل الفا�سي لفائدة :

الس2د رش2د الفار ا حامل لبطاقة 

بنسبة   EE205571 رقم  التعريف 

.%50

ا حامل  مز ار  مصطفى   الس2د 

 E95808ا رقم  التعريف  لبطاقة 

بنسبة %50.

الكائن  التجاري  األصل  جم2ع 
رقم  األبناك،  زنقة  بمراكش، 

ا تاهزة  املالبس  لب2ع  26  املعد 

 MARCHANT DE VETEMENT

CONFECTIONNES  املستل 

رقم  جحت  التجاري  بالستل 

املادوة  عناصره  78100بجم2ع 

درهما  مل22ن  بمبلغ   املعن2ية 

1.000.000 درهم.

أعاله  املذك2ر  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدم2ا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الستل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من جاريخ 

ال22م  في  األ ل  ينتهي  اإلعالن  نشر 

ا خامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة األ لى

عن رئيس  كتابة الضبط

151 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
حساب رقم : 2018

ب2ع أصل ججاري
رقم امللف : 2020/70

في مؤرخ  ج2ث2قي  عقد   بمقت�سى 
9 مارس 2020، باع :

الساكن  الكتاني،  محمد  الس2د 
البشير  جنان  ججزئة   بمراكش، 
لبطاقة  ا حامل  جاركة   13 رقم 

.E536351 التعريف ال2طن2ة رقم
االدري�سي  سع2د  الس2د  لفائدة 
ججزئة  بمراكش،  الساكن  سادج، 
الب2ضاء،  طريق   25 رقم  السك2نة 
ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

.EE5303رقم 6ا
الكائن  التجاري  األصل  جم2ع 
س2ق   7 رقم  الس2يهلة  بمراكش، 
األربعاء، املعد لص2دل2ة جحت اسم : 
األربعاء،  املق2د  س2ق  ص2دل2ة 
6ا892  بالستل التجاري جحت رقم 

بجم2ع عناصره املادوة  املعن2ية.

 370.000 قدره  إجمالي  بثمن 

درهم، جم اإلبراء منه في العقد.

أعاله  املذك2ر  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدم2ا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  الستل 

بمراكش، داخل أجل وبتدئ من جاريخ 

ال22م  في  األ ل  ينتهي  اإلعالن  نشر 

ا خامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة الثان2ة

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

44 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

مكتب الستل التجاري

ملف رقم : 101-2020

حساب خص2�سي : 89ا1

جف2يت أصل ججاري

بم2جب العقد الت2ث2قي املؤرخ في 

ف2ت الس2د حسن   ،2020 ماي   29

 BE61226 ال2طن2ة  بطاقته  بناني، 

الكائن  التجاري  األصل  جم2ع 

بالستل  انزكان  املستل  بتراست، 

بأكادور  التجارية  باملحكمة  التجاري 

الس2د  لفائدة   29080 رقم  جحت 

ال2طن2ة  بطاقته  الهاشمي،  محمد 

PA15616  الك بثمن إجمالي قدره 

1000000 درهم.

 بذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  اي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط   بمكتب  تستل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادور داخل أجل 

امل2ال2ة   (15( و2ما  عشر  ا خمسة 

ا8   ،83 للنشرة الثان2ة طبقا للم2اد 

 ا10 من مد نة التجارة

جحت جم2ع التحفظات

النشرة األ لى
رئيس مصلحة كتابة الضبط

154 مكرر

املحكمة االبتدائية  ببرشيد
إعالن عن ب2ع أصل ججاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبتدائ2ة ببرش2د، 

في مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى   أنه 

ف2جت الس2دة منى   ،2020 ماي   27  

التعريف  لبطاقة  ا حاملة  ناصر 

 ،BH541867 رقم  ال2طن2ة 

جنان  الشقة  عين   الساكنة 

 17 العمارة  يسرا  إقامة  كال2ف2رن2ا 

لشركة  الب2ضاء،  الدار   5 الشقة 

بالستل  املستلة  املنى،  ص2دل2ة 

 ،12759 التجاري ببرش2د جحت رقم 

نادوة  اآلنسة  ب2اسطة   املمثلة 

التعريف  لبطاقة  ا حاملة  فدور، 

LB 71576  الساكنة  رقم  ال2طن2ة 

إقامة املهدي شارع إم2ل ز ال زا ية 

الدار  ب2لفدور   5 الشقة  شارلف2ل 

املستغل  التجاري  األصل  الب2ضاء، 

املنى»  الكائنة  «ص2دل2ة  كص2دل2ة 
زنقة ابن   ،71 بتجزئة ال2حدة الرقم 

بالستل  برش2د،  املستل  الر مي 

6ا105،  الك  رقم  جحت  التجاري 

درهم.  600.000 بثمن إجمالي قدره 

التعرضات،  جم2ع  فإن   عل2ه 

 - جقدم بكتابة ضبط هاجه املحكمة 

مكتب الستل التجاري - داخل أجل 

خمسة عشرة و2ما من جاريخ النشرة 

األ لى  الثان2ة.

النشرة الثان2ة
عن رئيس مصلحة كتابة  الضبط

45 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف الب2ع عدد 2020/31

حساب عدد 12672/2020
ب2ع األصل التجاري

طرف  من  م2ثق  عقد  بمقت�سى 

في  مؤرخ  ب2فرا ي  م2ن2ا  امل2ثقة 

بتاريخ  2020  مستل   8 و2ن22 

10 و2ن22 2020،

باعت الس2دة ل2لى دل2ل.

اللط2ف  عبد  الس2د  لفائدة 

احرضان.
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املعد  التجاري  األصل  مجم2ع 
مر ى  ص2دل2ة  املسماة  للص2دل2ة 
 imm 7 officine 13 gi 31 الكائنة 
marwa ain attiq temara  املق2دة 
بالستل التجاري جحت رقم ا11106 
درهم،  بذلك   300.000 بثمن قدره 
بمكتب  تستل  التعرضات  فإن 
بتمارة  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 
مكتب الستل التجاري داخل أجل 
15 و2ما امل2الي للنشرة األ لى  الثان2ة.

النشرة الثان2ة
146 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة الضبط
اعالن عن جنازل عن أصل ججاري

3/2020ا
حساب رقم 3199

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بقلعة  االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط 
عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه  السراغنة 
2016  مستل  مارس   9 في  مؤرخ 
جنازل الس2د   2016 17 مارس  بتاريخ 
بتجزئة  الساكن  ابرايهم  تسفيرت 
قلعة  العطا ية   30 رقم  طاجين 
السراغنة، ا حامل لبطاقة التعريف 
لفائدة   ،I9562ا رقم  ال2طن2ة 
الساكنة  الفاطمي خدوجة،  الس2دة 
بتجزئة تسا ت 1 رقم 167 العطا ية 
لبطاقة  السراغنة  ا حاملة  قلعة 
 ،Y171390 رقم  ال2طن2ة  التعريف 
بتجزئة  الكائن  التجاري  االصل  عن 
م2الي عبد الرحمان العطا ية قلعة 
املادوة  عناصره  بجم2ع  السراغنة 
املخصص االستغالل ب2ع   املعن2ية، 
املالبس ا تاهزة  االحدوة  املستل 
املحكمة  بهذه  التجاري  بالستل 
جحت رقم 98ا10 بثمن اجمالي قدره 

200.000 درهم.
تستل  التعرضات  فان   بذلك 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائ2ة 
بقلعة السراغنة داخل أجل 15 و2ما 

امل2ال2ة للنشرة اال لى  الثان2ة.
النشرة الثان2ة

رئيس مصلحة كتابة الضبط

ابراه2م اقش2ا

239مكرر

املحكمة االبتدائية بزاكورة
إعالن عن جقدوم أصل ججاري حصة 

في شركة
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بزاك2رة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

 مصادق عل2ه بتاريخ 31 ماي 2020 

جم  أنه  بزاك2رة،  الثان2ة  باملقاطعة 

املستل  التجاري  األصل  جقدوم 

جحت رقم 3528 باملحكمة االبتدائ2ة 

 1 درعة  بتجزئة  الكائن  بزاك2رة 
 زاك2رة في اسم الس2دة نزهة اليزودي، 

 EL KABAS 1 PRIVE حصة في شركة

.SARL AU

 بناء عل2ه فإن جم2ع التعرضات 

جقدم إلى كتابة ضبط هذه املحكمة 

داخل  التجاري»  الستل  «مكتب 

أجل 15 و2ما من جاريخ اإلعالن الثاني.
النشرة األ لى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان
إشهار ب2ع أصل ججاري

كتابة  مصلحة  رئيس  يشهد 

الضبط باملحكمة االبتدائ2ة بس2دي 

سل2مان.
بمقت�سى عقد ثابت التاريخ محرر 
الشرقا ي  محمد  األستاا  طرف  من 

القن2طرة  به2ئة  محام  الهترا ي 

طرف  من  ج2ق2عه  بصحة   املشه2د 

الس2د رئيس مصلحة كتابة الضبط 

بس2دي سل2مان بتاريخ 16 و2ن22 2020 

محمد  الس2د  باع   ،311 رقم  جحت 

بحي  الساكن  ابراه2م،  بن  املسكين 

سل2مان،  س2دي   56 رقم  املحمدوة 

معاد  للس2د   G877ا رقم   طنيته 

بحي  الساكن  محمد،  بن  املسكين 

سل2مان،  س2دي   56 رقم  املحمدوة 

األصل   ،GA119385 رقم   طنيته 

الغماريين  بحي  الكائن  التجاري 

الزنقة   27 رقم  الدار  من  مستخرج 

28 س2دي سل2مان  املق2د بالستل

 التحل2لي باملحكمة االبتدائ2ة س2دي 

سل2مان جحت رقم 3900 بثمن قدره 

60.000 درهم.

البائعين  دائني  فعلى   عل2ه 

لألصل التجاري املذك2ر أن وتقدم2ا 
بتعرضاتهم إلى قسم الستل التجاري  

باملحكمة داخل أجل أقصاه 15 و2ما 

من جاريخ صد ر اإلعالن الثاني طبقا 

للفصل ا8 من مد نة التجارة.
النشرة األ لى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
ملف اإلشهار رقم 2020/65

حساب رقم 51ا1

الستل التجاري : ا585
ب2ع أصل ججاري

إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة 

أسفله  امل2قع  بالص2يرة  االبتدائ2ة 

وصرح :

املحرر  بمقت�سى عقد رسمي  أنه 
من طرف ا. محمد الض2ء الناصري 

 10 محامي به2ئة آسفي،  املؤرخ في 

بالص2يرة،  املؤدى عنه   2019 ماي 

 8 بتاريخ  بالص2يرة  التست2ل  رس2م 

 OR : 512ا جحت رقم   2019 و2ل22 

ف2زية  الس2دة  باعت   RE : 5267 

مزدادة  ا تنس2ة،  مغرب2ة  املام2ني 

رقم  ال2طن2ة  بطاقتها   1970 سنة 

6اN791، الساكنة بالدار رقم 2 زنقة 

ا حس2مة بالتجزئة الرابعة الص2يرة، 

عناصره  بجم2ع  التجاري  األصل 

با حان2ت  الكائن  املادوة  املعن2ية 
املرحل  ابن  مالك  زنقة   2 رقم 
الص2يرة، املستل بالستل التجاري 

باملحكمة االبتدائ2ة بالص2يرة جحت 

 250.000 قدره  بثمن  ا585،  رقم 

إلهام  الس2دة  لفائدة  درهم  الك 

مزدادة  ا تنس2ة،  مغرب2ة  عصمة 

رقم  ال2طن2ة  بطاقتها   1995 سنة 

رقم  بالدار  الساكنة   N366109

8ا13 ججزئة السقالة الص2يرة.

 عل2ه فعلى دائني البائعة املذك2رة 

مكتب  إلى  بتعرضاتهم  وتقدم2ا  أن 

الستل التجاري بهذه املحكمة داخل 

اإلعالن  نشر  جاريخ  من  وبتدئ  أجل 

األ ل  ينتهي في ال22م ا خامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األ لى
عن رئيس مصلحة  كتابة الضبط

152 مكرر

املحكمة االبتدائية بسطات
قسم الستل التجاري

إعالن عن ب2ع أصل ججاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكمة االبتدائ2ة بسطات.

رقم  ججاري  أصل  ب2ع  أنه  قع 

)مقهى  كمقهى  املستغل   20332

القسم  بحي  الكائنة   (BAZZANO

سطات   2 رقم  دمشق  زنقة 

سع2د  الس2د  البائع  بين  بالترا�سي 

التعريف  لبطاقة  ا حامل  نذور، 

بحي  اW31723  الساكن  ال2طن2ة 

سطات   ،2 القسم زنقة دمشق رقم 

نذور،  خدوجة  الس2دة   املشتروة 

ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة  ا حاملة 

س2دي  BH163164  الساكنة 

معر ف 1، حي اللة ال2اق2ت، رقم 15 

الدار الب2ضاء  الذي انتقل بم2جب 

مارس   11 في  رسمي  املؤرخ  عقد 

األستاا  طرف  من  2020  املحرر 

م2ثق بمدونة  عبد السالم مستعين، 

ملقتض2ات  طبقا  سطات  الك 

القان2ن املنظم لب2ع األصل التجاري.

جقبل  التعرضات  فإن   عل2ه 

باملحكمة االبتدائ2ة  بكتابة الضبط  

التجاري)  الستل  )قسم  بسطات 

زالك داخل أجل 15 و2ما ابتداء من 

جاريخ النشرة الثان2ة.

النشرة األ لى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

153 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن ب2ع أصل ججاري

ملف رقم 06/2020

حساب رقم 13023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 2013  مستل  ماي   ا2 

 NOUASSE ا2 ماي 2013 باع الس2د 

ا حامل لبطاقة التعريف   HICHAM

إلى شركة   BE735216 ال2طن2ة رقم 

األصل  مجم2ع   ALPHA PEASCA

 N° 36 locaux  : التجاري الكائن ب 

 incubateurs zone industrielle el

 MD DE املزا ل ف2ه نشاط   jadida

الشر ط  حسب  POISSON  الك 

 الك2ف2ة املذك2رة في العقد.

جقبل  التعرضات  فإن   عل2ه 

االبتدائ2ة  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  و2ما   15 أجل  داخل  با تدودة 

جاريخ النشرة الثان2ة.

النشرة  األ لى

املشرف على مصلحة 

الستل العقاري

179 مكرر

محكمة اإلستئناف  بفاس
ملف  جنائي  رقم : 

1/2019ا189/26

ملخص ا حكم ا  القرار
االسم العائلي : ال22بي 

االسم الشخ�سي : عصام

ابن : عبد الفض2ل بن محمد 

 أمه : نج2ة بنت محمد.

 1997/2/20  : بتاريخ  امل2ل2د 

با الد مك2د صفر .

535 حي ب2درهم  الرقم   : الساكن 

2 طريق املنزل صفر .

حكم عل2ه بتاريخ : 2020/02/17 

من طرف غرفة ا تناوات بفاس.

بقاصرة  التغرير  أجل جنحة  من 

طبقا  عنف  بد ن  عرضها   هتك 

القان2ن  من  ا8ا  75ا،  للفصلين 

ا تنائي بعد اعادة التك22ف.

 معاقبته عن الك 6 أشهر حبسا 
الصائر  التنف2ذ  جحم2له  م2ق2ف 

 االجبار في االدنى.
الرئيس   ممثل الن2ابة العامة   كاجب الضبط

7 

محكمة اإلستئناف  بفاس
ملف جنائي  رقم : 2019/2613/147

ملخص ا حكم ا  القرار
االسم العائلي : كر م  

االسم الشخ�سي : مهدي 

ابن : أحمد. 

 أمه : زب2دة بنت ا ت2اللي.

 2001/09/28  : بتاريخ  امل2ل2د 

بفاس.

0ا درب  اد لكة  : الرقم  الساكن 

س2دي ب2ج2دة فاس.

حكم عل2ه بتاريخ : 2020/03/02 

لالحداث   ا تناوات  من طرف غرفة 

بفاس.

بقاصرة  التغرير  أجل جنحة  من 

 هتك عرضها بد ن عنف الناجج عنه 

 475- للفص2ل  طبقا  االقتضاض 

-488 ا8ا من القان2ن ا تنائي بعد 

اعادة التك22ف.

سنتين    2 الك  عن   معاقبته 

التنف2ذ  جحم2له  م2ق2ف  حبسا 

الصائرد ن اجبار.
الرئيس   ممثل الن2ابة العامة

   كاجب الضبط

8
 

محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي ابتدائي

رقم 36/2609/2019 

ملف التحق2ق : 10/2019

ملخص القرار في إطار املسطرة 

الغ2اب2ة

االسم العائلي : ادري2ش

الرزاق  عبد   : الشخ�سي  االسم 

ابن محمد  أمه : مرية بنت محمد.

.1995/02/25 بتاريخ  امل2ل2د 

جازة  كنا ة  درب   19 رقم   : الساكن 

العل2ا.

حكم عل2ه بتاريخ : 2019/09/09.

بمؤاخذة املتهم من أجل املنس2ب 

اثنين)02)  بسنتين  إل2ه  معاقبته 

حبسا م2ق2ف التنف2ذ  غرامة نافذة 

قدرها 3000 درهم مع جحم2له الصائر 

ح2ازة سالح   : ألجل  في ا حد األدنى. 

التشريع2ة  للمقتض2ات  خرقا  ناري 

 التنظ2م2ة ا تاري بها العمل.

الرئيس   ممثل الن2ابة العامة

   كاجب الضبط

155

محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي ابتدائي

 رقم 6/2613/2019

ملف التحق2ق : 05/2019

االسم العائلي : شفيرة

ابن  محمد   : الشخ�سي  االسم 

و2سف بن محمد  أمه : فاطمة بنت 

محمد.

امل2ل2د بتاريخ 2003/12/22.

الساكن : درب كنا ة رقم 19 جازة 

العل2ا.

حكم عل2ه بتاريخ : 2019/07/22.

أجل  من  ا حدث  بمؤاخذة 

 (06( املنس2ب إل2ه  معاقبته بستة 

أشهر حبسا م2ق2ف التنف2ذ  غرامة 

نافذة قدرها 3000 درهم مع جحم2له 

الصائر ب2اسطة  ل2ه القان2ني مجبرا 

في األدنى.

خرقا  ناري  سالح  ح2ازة   : ألجل 

التشريع2ة  التنظ2م2ة  للمقتض2ات 

ا تاري بها العمل.

الرئيس   ممثل الن2ابة العامة

   كاجب الضبط

156

محكمة االستئناف بتازة

ملخص القرار في إطار املسطرة 
الغ2اب2ة

ملف جنائي استئنافي :

رقم 5/10ا2019/26

ملف ابتدائي : ا7/201

اإلسم العائلي : لشهب.

اإلسم الشخ�سي : عصام.

سع2د بن عبد القادر  أمه   : إبن 

: فاطمة بنت محمد امل2ل2د بتاريخ   : 

 9 أغسطس 1991.

العمارة  الهزاط  ججزئة   : الساكن 

7ا الشقة 3 شارع بئر انزران جازة.

.2019 ماي   8 حكم عل2ه بتاريخ 

ق�سى  ف2ما  املستأنف  القرار  بإلغاء 

به من براءة املتهم من أجل التغرير 

بقاصرة  ا حكم بمؤاخذجه من أجلها 

 جأو2ده في باقي ما ق�سى به مع إضافة 

العق2بة  االفتضاض  رفع  ظرف 

ا حبس2ة املحك2م بها إلى سنتين )02) 

حبسا نافذا  جحم2له الصائر  االجبار 

بقاصرة  التغرير   : ألجل  األدنى  في 

بالعنف  عرضها   استدراجها  هتك 

نتج عنه افتضاض  استغالل طفلة 

د ن 15 سنة من عمرها.
الرئيس   ممثل الن2ابة العامة

   كاجب الضبط

157

محكمة االستئناف بتازة

ملخص ا حكم أ   القرار 
ملف جنائي ابتدائي :

رقم 19/20

ملف جحق2ق : 18/38

اإلسم العائلي : حماني.

اإلسم الشخ�سي : رض2ان.

من أب2ه : محمد بن محمد  أمه : 

زهرة بنت محمد.

امل2ل2د بتاريخ : 7 و2ن22 1993.

 10 زنقة  التقدم  حي   : الساكن 

س2دي سل2مان بركان.

سبتمبر   23 بتاريخ  عل2ه  حكم 

.2019
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مسلحة  ب2د  السرقة   : أجل  من 

...ا خ

بمؤاخذة املتهم من أجل املنس2ب 

 (10( سن2ات  بعشر  إل2ه  معاقبته 

الصائر  جحم2له  مع  نافذا  ستنا 

 جحدود مدة االجبار في ا حد األدنى.

الرئيس   ممثل الن2ابة العامة

   كاجب الضبط

158

محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي استئنافي رقم : 

9ا/2019/2611

ملف ابتدائي : 2018/2610/87

ملخص القرار في إطار املسطرة 

الغ2اب2ة

االسم العائلي : خرباش.

االسم الشخ�سي : سع2د.

ابن : علي بن عالل.

 أمه : منانة بنت محمد.

امل2ل2د بتاريخ فاجح وناور 1995.

الساكن : حي بين جرادي عمارة ا 

الشقة 11 جازة.

و2ن22   19  : بتاريخ  عل2ه  حكم 

.2019

ف2ما  املستأنف  ا حكم  بإلغاء 

من  املتهم  مؤاخذة  من  به  ق�سى 

أجل جنحة حمل السالح في ظر ف 

أ   العام  األمن  تهدود  شأنها  من 

األشخاص  األم2ال  بعد  سالمة 

إعادة  بعد  مؤاخذجه  التصدي 

محا لة  جناوة  أجل  من  التك22ف 

التهدود  ب2اسطة  امل2ص2فة  السرقة 

باستعمال التهدود طبقا للفصل 510 

من القان2ن ا تنائي  عقابه على الك 

بثالث سن2ات حبسا نافذا  جحم2له 

الصائر مجبرا في األدنى.

الرئيس   ممثل الن2ابة العامة

   كاجب الضبط

159

محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي
رقم 55/2611/2019

ملف ابتدائي :
ا2011/2

ملخص القرار في إطار املسطرة 
الغ2اب2ة

االسم  التشح،   : العائلي  االسم 
بن  ا حسين  ابن  قد ر   : الشخ�سي 
علي  أمه : مرز قة بنت التهامي امل2ل2د 
الساكن   1961 وناور  فاجح  بتاريخ 
جازة   ا  عمارة املرابط زنقة أن2ال رقم 
 2019 سبتمبر  ا  بتاريخ  حكم عل2ه 
املستأنف  بإعادة  القرار  بإلغاء 
جك22ف ال2قائع إلى جنحة املشاركة في 
جز ير شهادات إدارية  مؤاخذجه من 
أجلها  عقابه عن الك بستة أشهر 
)6) حبسا نافذا  غرامة نافذة قدرها 
500 درهم  جحم2له الصائر  االجبار 

في االدنى.
ألجل : املشاركة في جز ير في محرر 

رسمي.
الرئيس   ممثل الن2ابة العامة

 كاجب الضبط

160

محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي
رقم 89/2611/2019

ملف ابتدائي :
7/2609/2019

ملخص القرار في إطار املسطرة 
الغ2اب2ة

االسم  ا خ2اخي،   : االسم العائلي 
بالل ابن عالل بن عبد   : الشخ�سي 
السالم  أمه وامنة بنت عبد السالم 
1988الساكن  ا و2ن22  امل2ل2د بتاريخ 
جفريست  جماعة  حم2دة  د ار   :
بتاريخ عل2ه  حكم  الدري2ش   إقل2م 
القرار  بإلغاء   2019 أكت2بر   9  
براءة  من  به  ق�سى  ف2ما  املستأنف 
من  مؤاخذجه  التصدي  املتهم  بعد 
أجل املنس2ب إل2ه  عقابه عن الك 
بسنتين )02) حبسا نافذا مع جحم2له 

الصائر  اإلجبار في األدنى.

الل2ل  بظر ف  السرقة   : ألجل 
 الكسر  التسلق.

الرئيس   ممثل الن2ابة العامة

كتابة الضبط

161

املحكمة اإلبتدائية بتازة
ملف التف2يت عدد : 36/2020

إشهار جف2يت أصل ججاري
بمقت�سى عقد رسمي منجز بتاريخ 
األستاا  من طرف   2020 مارس   11
بتازة  م2ثق  الب2ي2سفي   حسن 
 ،2020 ديسمبر   17 بتاريخ   مستل 
محمد خ2ار بن أحمد  ف2ت الس2د  
 10 بتاريخ  مزداد  ا تنس2ة  مغربي 
ب.ت.   رقم  ب2جدة   1967 ديسمبر 
النجاح  املختار  م2طنه   Z123919
جامسنة   76 القبلة  رقم   2 سكت2ر 
عقد  )حسب  جمارة  الرباط  عمالة 
بن2ر  رحاب  للس2دة  التف2يت)، 
ا تنس2ة  مغرب2ة  اإلاله  عبد  بنت 
بتازة   1992 وناور   2 بتاريخ  مزدادة 
القاطنة ب   Z86673ا رقم ب.ت.  
و2سف  م2الي  حي  البركة  ججزئة   3
األصل  )حسب عقد التف2يت)،  جازة 
املسع2دوة  بحي  الكائن  التجاري 
ص2دل2ة  على  املشتمل  املعرض 
املعرض  ص2دل2ة  بإسم  معر فة 
 املستل بالستل التجاري باملحكمة 
ا601،  عدد  جحت  بتازة  اإلبتدائ2ة 
املادوة  املعن2ية  عناصره  بجم2ع 
للص2دل2ة  مستحق  إجمال  بثمن 
1.000.000.00 درهم، يشمل : قدره 
عن  درهم   800.000.00 مبلغ 

العناصر املعن2ية للص2دل2ة.
عن  درهم   200.000.00 مبلغ 

العناصر املادوة للص2دل2ة.
بمكتب  التعرضات   ستقبل 
الستل التجاري باملحكمة اإلبتدائ2ة 
و2ما وبتدئ من   15 بتازة داخل أجل 
جاريخ صد ر النشرة الثان2ة با تريدة 

الرسم2ة.
النشرة الثان2ة

عن رئيس كتابة الضبط

144 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

ملف الب2ع عدد 269/2020

حساب عدد ا120

مستخرج عقد شراء حظ مشاع في 
أصل ججاري

حرره  شراء  عقد  بمقت�سى 

بدائرة  لالشهاد  املنتصبان  العدالن 

حم2تي  ابراه2م  استئناف2ة  جدة 

فبراور   5 بتاريخ  سم2دة   ا حسن 

 10 بتاريخ  في  جدة  مستل   ،2020

06ا3  اإلوداع  ستل   2020 فبراور 

حرره  إصالحي  3053،  عقد  اس 

نفس العدلين بتاريخ 3 مارس 2020، 

و2ن22   15 بتاريخ  في  جدة  مستل 

 2020/8606 ستل اإلوداع   ،2020

أس 2020/7608، باع الس2د :

الساكن  قاسمي  القادر  عبد 

ال2دادوة  حي  املحلة  ظهر  ب2جدة 

ون2ب عنه الس2د   ،16 رقم   9 الزنقة 

ا حسن قاسمي الساكن بظهر املحلة 

ا تايي ججزئة لعلج  شارع بن احمد 

رقم 78  جدة.

شرقا ي  القادر  عبد  الس2د   : ل 

زنقة  ا تدود  الحي  ب2جدة  الساكن 

12 رقم 2.

الساكنة  دمني  وم2نة  الس2دة 

ح2ث اكر.

بزنقة  الكائن  األصل  جم2ع 

الغير  22  جدة،  رقم  القر يين 

بثمن قدره  مق2د بالستل التجاري، 

80.000 درهم.

املحكمة  أمام  التعرضات  جقبل 

التجارية ب2جدة داخل أجل أقصاه 

امل2ال2ة  و2ما   (15( عشرة  خمسة 

ا8  للمادة  جطب2قا   - الثان2ة  للنشرة 

من مد نة التجارة.

النشرة الثان2ة

2 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه
إعالن عن إجراء بحث

مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 
س2جري بمقر ق2ادة بني وكرن ابتداء 
من 20 و2ل22  2020 إلى غاوة 29 و2ل22 
الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020
الس2د  لفائدة  املاء،  بحفر  جلب 
د ار  العن2ان  الب2عزا ي  املطالب 
وكرن سطات،   بني  الث2الث  ا حرش 
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
بامللك  االستعماالت املنزل2ة  السقي  
البالغة مساحته  املدع2  اد سخرة  
الكائن  سنت2ار   80 آر   80 هكتار   2
وكرن   بني  ق2ادة  الث2الث  بجماعة 
دائرة سطات ا تن2ب2ة إقل2م سطات.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  وكرن   بني  ق2ادة  الث2الث 

سطات ا تن2ب2ة إقل2م سطات.
9

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه
إعالن عن إجراء بحث

مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 
وكرن  بني  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من 
مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
العن2ان د ار  املكا ي  الس2د محمد 
أ الد عاود الثمالث بني وكرن سطات،  
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
السقي بامللك املدع2 الكدوة  البالغة 
63 سنت2ار الكائن  1 هكتار  مساحته 
وكرن   بني  ق2ادة  الث2الث  بجماعة 
دائرة سطات ا تن2ب2ة إقل2م سطات.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
الث2الث ق2ادة بني وكرن دائرة سطات 

ا تن2ب2ة إقل2م سطات.
10

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه
إعالن عن إجراء بحث

مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 
وكرن  بني  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من 
مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
العن2ان  ا حل2ي  ب2شع2ب  الس2د 
د ار أ الد حد  جماعة الث2الت بني 
املتعلق بحفر  جلب  وكرن سطات،  
بامللك املدع2  السقي  من أجل  املاء 
أرض الط2يلع  البالغة مساحته خدام 
 احد الكائن بجماعة الث2الث ق2ادة 
ا تن2ب2ة  سطات  دائرة  وكرن   بني 

إقل2م سطات.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
الث2الث ق2ادة بني وكرن دائرة سطات 

ا تن2ب2ة إقل2م سطات.
11

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه
إعالن عن إجراء بحث

مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 
بئر   - ب2لن2ار  ق2ادة  بمقر  س2جري 
مز ي ابتداء من 20 و2ل22  2020 إلى 
غاوة 29 و2ل22 2020 بحث في مشر ع 
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
العن2ان  مخبان  امل2ل2دي  الس2د 
ب2جنيبة،   السالم  حي  أ  بل2ك   32
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
االستعماالت املنزل2ة املنفردة بامللك 
املدع2 أرض البحير  البالغة مساحته 
بجماعة  الكائن  سنت2ار   9 آر   22
خريبكة  دائرة  مز ي  بئر   - ب2لن2ار 

إقل2م خريبكة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
خريبكة  دائرة  مز ي  بئر   - ب2لن2ار 

إقل2م خريبكة.
12

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه
إعالن عن إجراء بحث

مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 
سمير  بني  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من 
مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
الرح2م  مصطفى  عبد  السادة 
 ابراه2م الر صافي العن2ان د ار آوت 
ابراه2م بني حسان بني سمير  اد زم،  
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
السقي بامللك املدع2 املرس بئر الكلب  
الكائن  خداما   12 مساحته  البالغة 
سمير  بني  ق2ادة  سمير  بني  بجماعة 

دائرة  اد زم إقل2م خريبكة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
بني سمير ق2ادة بني سمير دائرة  اد زم 

إقل2م خريبكة.
13

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه
إعالن عن إجراء بحث

مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 
خريبكة  جماعة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من 
مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
الس2د عبد الكريم مازي العن2ان رقم 
زنقة ا ترف األصفر م ش م ف   22
املتعلق بحفر  جلب املاء  خريبكة،  
من أجل السقي بامللك املدع2 ف2س 
خريبكة غربا 51   البالغة مساحته 5 
1 سنت2ار الكائن بجماعة خريبكة  آر 

باش2ية خريبكة عمالة خريبكة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
عمالة  خريبكة  باش2ية  خريبكة 

خريبكة.
14

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه
إعالن عن إجراء بحث

مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 
عز ز   أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من 
مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
الس2د ا حسين املرزا ي العن2ان رقم 
19 زنقة  ادي اوكم املزرعة خريبكة،  
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
املاش2ة  املنزل2ة  ار اء  االستعماالت 
بامللك املدع2 املرس  ا حترة ا حمراء  
الكائن  خدادوم   3 مساحته  البالغة 
بجماعة أ الد عز ز ق2ادة أ الد عز ز 

دائرة خريبكة عمالة خريبكة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  عز ز  أ الد  ق2ادة  عز ز  أ الد 

خريبكة عمالة خريبكة.
15

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه
إعالن عن إجراء بحث

مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 
الشكران   ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من 
مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
العن2ان  الشرفا ي  محمد  الس2د 
زنقة املهدي بن ج2مرت حي   32 رقم 
بحفر  املتعلق  خريبكة،   ف  ش  م 
بامللك  السقي  أجل  من  املاء   جلب 
ا  املدع2 الك2ط2ن  البالغة مساحته 
هكتارات الكائن بجماعة عين قيشر  
ا تعد  أبي  دائرة  الشكران  ق2ادة 

إقل2م خريبكة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
عين قيشر  ق2ادة الشكران دائرة أبي 

ا تعد إقل2م خريبكة.
16
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

زمام   أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 و2ل22   20 من  ابتداء 

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

املركز  العن2ان  معاد  محمد  الس2د 

أ الد زمام س2ق السبت أ الد النمة،  

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

السقي بامللك املدع2  حراش  البالغة 

سنت2ار   97 آر   6 هكتار   1 مساحته 

الكائن بجماعة أ الد زمام ق2ادة أ الد 
زمام دائرة بني م2�سى الشرق2ة  إقل2م 

الفق2ه بن صا ح.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

أ الد زمام ق2ادة أ الد زمام دائرة بني 

بن  الفق2ه  إقل2م  الشرق2ة   م2�سى 

صا ح.

17

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  أصدره  قرار  بم2جب 

الرب2ع  ألم  املائي  ا ح2ض   كالة 

بمقر  س2جري  مالل،  ببني 

من ابتداء  خريبكة    جماعة 

29 و2ل22  إلى غاوة   2020  20 و2ل22  

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

الس2د  لفائدة  املاء  بحفر  جلب 

شارع  العن2ان  محب2ب  مسع2دة 

املتعلق  خريبكة،   97 رقم  الزالقة 

جز يد  أجل  من  املاء  بحفر  جلب 

حمام  املدع2  بامللك  باملاء  حمام 

23س  اآ  مساحته  البالغة  الع2دي 

باش2ية  خريبكة  بجماعة  الكائن 

خريبكة عمالة خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  خريبكة  باش2ية  خريبكة 

خريبكة

18

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

خريبكة  جماعة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من 

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

ا1  الس2د ا حسن الت2راط العن2ان 

شارع عالل بن عبد هللا ح م.ش.ف،  

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

سقي حدوقة ف2ال باملاء بامللك املدع2 

 6 11  البالغة مساحته  ف خ ش ش 

آر 55 سنت2ار الكائن بجماعة خريبكة 

باش2ية خريبكة عمالة خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  خريبكة  باش2ية  خريبكة 

خريبكة.

19

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

ناصر  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

الس2د محمد مل2ح العن2ان د ار ا الد 

السبت  س2ق  ناصر  ا الن  ا تابري 

بحفر  جلب  املتعلق  النمة،  ا الد 

بامللك املدع2  السقي  من أجل  املاء 

 «ز يتينة» البالغة مساحته 2 ه 26 آر 

الكائن بجماعة أ الد ناصر  س،   11

م2�سى  بني  دائرة  ناصر  أ الد  ق2ادة 

الغرب2ة إقل2م الفق2ه بن صا ح.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  ناصر  أ الد  ق2ادة  ناصر  أ الد 

الفق2ه  إقل2م  الغرب2ة  م2�سى   بني 

بن صا ح.

20

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

س2جري بمقر ق2ادة ج2غسالين ابتداء 

من  20 و2ل22 2020 إلى غاوة 29 و2ل22 

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث    2020

الس2د  لفائدة  املاء  بحفر  جلب 

ج2ادورت  د ار  العن2ان  سع2د  جاب 

بحفر  املتعلق  خن2فرة،  ج2غسالين 

 جلب املاء من أجل سقي 5 هكتارات 

فقط بامللك املدع2 «جنارجن» البالغة 

بجماعة  الكائن  عبرة،  0ا  مساحته 

دائرة  ج2غسالين  ق2ادة   ج2غسالين 

القباب إقل2م خن2فرة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  ج2غسالين  ق2ادة   ج2غسالين 

القباب إقل2م خن2فرة.

21

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

س2جري بمقر ق2ادة ج2غسالين ابتداء 

من  20 و2ل22 2020 إلى غاوة 29 و2ل22 

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث    2020

الس2د  لفائدة  املاء  بحفر  جلب 

ج2ادورت  د ار  العن2ان  سع2د  جاب 

بحفر  املتعلق  خن2فرة،  ج2غسالين 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء   جلب 

مساحته  البالغة  «جنارجن»  املدع2 

بجماعة  الكائن  مربع،  متر   22275

دائرة  ج2غسالين  ق2ادة   ج2غسالين 

القباب إقل2م خن2فرة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  ج2غسالين  ق2ادة  ج2غسالين 

القباب إقل2م خن2فرة.

22

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

س2جري بمقر ق2ادة ج2غسالين ابتداء 

من  20 و2ل22 2020 إلى غاوة 29 و2ل22 

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث    2020

الس2د  لفائدة  املاء  بحفر  جلب 

ج2ادورت  د ار  العن2ان  سع2د  جاب 

بحفر  املتعلق  خن2فرة،  ج2غسالين 

 جلب املاء من أجل سقي 5 هكتارات 

فقط بامللك املدع2 «جنارجن» البالغة 

بجماعة  الكائن  عبرة،   35 مساحته 

دائرة  ج2غسالين  ق2ادة   ج2غسالين 

القباب إقل2م خن2فرة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  ج2غسالين  ق2ادة   ج2غسالين 

القباب إقل2م خن2فرة.

23

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني  الرب2ع  ألم  املائي  ا ح2ض 

كر شن  ق2ادة  بمقر  س2جري  مالل 

إلى غاوة   2020 و2ل22   20 من   ابتداء 

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

الس2دة فاطنة ف2كري العن2ان د ار 

املتعلق  خن2فرة،  كر شن  امرهان 

السقي  أجل  من  املاء  بحفر  جلب 

البالغة  «ب2امسا»  املدع2  بامللك 

بجماعة  الكائن  آر،  6ا  مساحته 

دائرة  كر شن  ق2ادة   كر شن 

القباب إقل2م خن2فرة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

كر شن ق2ادة كر شن دائرة القباب 

إقل2م خن2فرة.

24
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني  الرب2ع  ألم  املائي  ا ح2ض 

القباب  ق2ادة  بمقر  س2جري  مالل 

إلى غاوة   2020 و2ل22   20 من   ابتداء 

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

اوت  العن2ان  الطالبي  م2حى  الس2د 

ج2الة القباب خن2فرة،  املتعلق بحفر 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء   جلب 

البالغة  امرابض»  «جفرا ت  املدع2 

بجماعة  الكائن  عبرات،   5 مساحته 

القباب  دائرة  القباب  ق2ادة  القباب 

إقل2م خن2فرة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

القباب  دائرة  القباب  ق2ادة  القباب 

إقل2م خن2فرة.

25

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

وكرن   بني  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

د ار  العن2ان  الغزالي  م2ل2م  الس2د 

ب2زيري،  أ الد  الث2الث  لبخاخشة 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

«أرض بالعربي  السقي بامللك املدع2 

ا حطة» البالغة مساحته 1 ه 50 آر، 

بني  ق2ادة  الث2الث  بجماعة  الكائن 

إقل2م  ا تن2ب2ة  دائرة سطات  وكرن 

سطات.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

الث2الث ق2ادة بني وكرن دائرة سطات 

ا تن2ب2ة إقل2م سطات.

26

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

أكلمام   - لهري  ق2ادة  بمقر  س2جري 

 2020 و2ل22   20 من  ابتداء  أزكزا 

في  بحث    2020 و2ل22   29 إلى غاوة 

مشر ع الترخ2ص بحفر  جلب املاء 

العن2ان  محمد جنهي  الس2د  لفائدة 

حي الفتح أزيالل، املتعلق بحفر  جلب 

بامللك املدع2  السقي  من أجل  املاء 

«ج2فريت» البالغة مساحته 20 عبرة، 

لهري  ق2ادة  لهري  بجماعة  الكائن 

إقل2م  خن2فرة  دائرة  أزكزا  أكلمام   -

خن2فرة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

لهري ق2ادة لهري - أكلمام أزكزا دائرة 

خن2فرة إقل2م خن2فرة.

27

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

أكلمام   - لهري  ق2ادة  بمقر  س2جري 

 2020 و2ل22   20 من   ابتداء  أزكزا  

في  بحث   2020 و2ل22   29 غاوة  إلى 

مشر ع الترخ2ص بحفر  جلب املاء 

العن2ان  اعبا  الس2د امحمد  لفائدة 

تع2ينين د ار امهر ق لهري خن2فرة، 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

سقي5 هكتارات فقط بامللك املدع2 

ه   11 مساحته  البالغة  «ط2بنين» 

الكائن بجماعة لهري  15 س،  آر   10

دائرة  أزكزا  أكلمام   - لهري  ق2ادة 

خن2فرة إقل2م خن2فرة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

لهري ق2ادة لهري - أكلمام أزكزا دائرة 

خن2فرة إقل2م خن2فرة.

28

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

زراد  أ الد  ق2ادة  بمقر   س2جري 

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

العن2ان  محف2ظ  نج2م  الس2د 
قلعة   2963 رقم   2 الهناء  حي 

بحفر  جلب  املتعلق  السراغنة، 

بامللك املدع2  السقي  من أجل  املاء 

مساحته  البالغة  ا خا ي»  «كاون2 

الكائن بجماعة  س،   78 آر   38 ه   1 

دائرة  زراد  أ الد  ق2ادة  أ الد صب2ح 

قلعة  إقل2م  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  زراد  أ الد  ق2ادة  أ الد صب2ح 

قلعة  إقل2م  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.

29

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

س2جري بمقر ق2ادة آوت  يرة ابتداء 

من  20 و2ل22 2020 إلى غاوة 29 و2ل22 

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

بحفر  جلب املاء لفائدة الس2دة نادوة 

 الر ا�سي العن2ان حي اوق2ر زنقة ه 
بحفر  املتعلق  الش2خ،  زا ية   1 رقم 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء   جلب 

البالغة مساحته  «ب2النحل»  املدع2 

 317.97ا1 متر مربع، الكائن بجماعة 

دائرة  آوت  يرة  القصيبة ق2ادة  دور 

القصيبة إقل2م بني مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  آوت  يرة  القصيبة ق2ادة  دور 

القصيبة إقل2م بني مالل.

30

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
س2جري  بمقر ق2ادة برادوة ابتداء من  
و2ل22   29 إلى غاوة   2020 و2ل22   20
الترخ2ص  مشر ع  في  بحث    2020
شركة  لفائدة  املاء  بحفر  جلب 
 ABDAOUI AGRICOLE SARL
العن2ان  عبدا ي  الدون  عز  ممثلها 
بن  الفق2ه  ا1  رقم  ا حرية  ساحة 
املاء  بحفر  جلب  املتعلق  صا ح، 
5 آر بامللك  ا هكتار  من أجل السقي 
6ا  ا خلط البالغة مساحته  املدع2  
الكائن  سنت2ار،   32 آر   25 هكتار 
دائرة  برادوة  ق2ادة  برادوة  بجماعة 
بن  الفق2ه  اقل2م  صا ح  بن  الفق2ه 

صا ح.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة  
برادوة ق2ادة برادوة دائرة الفق2ه بن 

صا ح اقل2م الفق2ه بن صا ح.
31

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
بمقر ق2ادة س2دي عي�سى   س2جري  
إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  
مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
 11 الس2د عبد هللا شباكي العن2ان، 
صا ح  بن  الفق2ه  ا خنساء  ججزئة 
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
هكتار فقط بامللك املدع2   5 السقي 
5هكتار  مساحته  البالغة  الكرمان2ة 
آر الكائن بجماعة س2دي عي�سى   86
دائرة  عي�سى  س2دي  ق2ادة  علي  بن 
الفق2ه إقل2م  الشرق2ة  م2�سى   بني 

 بن صا ح.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة  
س2دي عي�سى بن علي ق2ادة س2دي 
الشرق2ة  م2�سى  بني  دائرة  عي�سى 

إقل2م الفق2ه بن صا ح.

32
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع
نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
ايعيش   أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري  
إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  
مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
الس2د عبد الكريم امالل العن2ان حي 
أم اظهر ججزئة نع2مة الرقم 8 الطابق 
اال ل بني مالل، املتعلق بحفر  جلب 
املنزل2ة  االستعماالت  أجل  من  املاء 
السع2دان2ة   السقي بامللك املدع2  
مربع  متر  560ا  مساحته  البالغة 
ايعيش  أ الد  بجماعة  الكائن  جقريبا 
مالل  بني  دائرة  ايعيش  أ الد  ق2ادة 

اقل2م بني مالل.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة  
أ الد ايعيش ق2ادة أ الد ايعيش دائرة 

بني مالل اقل2م بني مالل.
33

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع
نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
زمام   أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري  
إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  
مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
الس2د حسام الدون مرطب  العن2ان  
اقامة  السماعلة شارع شنق2ط  حي 
سطات،   25 الرقم  ا  الطابق  هاجر 
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
املدع2  باملالك  ف2ال  حدوقة  السقي 
75اا  البالغة مساحته   ،3 الب2اض 
الكائن بجماعة أ الد زمام  متر مربع 
م2�سى  بني  دائرة  زمام  أ الد  ق2ادة 

الشرق2ة اقل2م الفق2ه بن صا ح.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة  
أ الد زمام ق2ادة أ الد زمام دائرة بني 
بن  الفق2ه  اقل2م  الشرق2ة  م2�سى 

صا ح.
34

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

نيسلي  جيزي  ق2ادة  بمقر  س2جري  

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

حي  العن2ان  زرقا ي  محمد  الس2د 

املتعلق  القصيبة،  اغبالة  جدا ت 

السقي  أجل  من  املاء  بحفر  جلب 

جاغبال2ت  املدع2   بامللك  السقي 

هكتار   2 مساحته  البالغة  جزكاغت 

ق2ادة  نيسلي  جيزي  بجماعة  الكائن 

بني  اقل2م  أغبالة  دائرة  نيسلي  جيزي 

مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة  

جيزي نيسلي ق2ادة جيزي نيسلي دائرة 

أغبالة اقل2م بني مالل.

35

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

سع2د  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري  

 2020 و2ل22   20 من   ابتداء  ال2اد 

في  بحث    2020 و2ل22   29 إلى غاوة 

مشر ع الترخ2ص بحفر  جلب املاء 

لفائدة الس2د ب2عب2د فكري العن2ان 

ا الد  عب2  ا الد  د ار  و2سف  أ الد 

املتعلق بحفر  سع2د قصيبة جادلة، 

االستعماالت  أجل  من  املاء   جلب 

املنزل2ة املنفردة بامللك املدع2  فدان 

 90 آر   65 البالغة مساحته  السهب 

سنت2ار الكائن بجماعة أ الد و2سف 

ق2ادة ا الد سع2د ال2اد دائرة قصبة 

جادلة اقل2م بني مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة  

أ الد و2سف ق2ادة ا الد سع2د ال2اد 

دائرة قصبة جادلة اقل2م بني مالل.

36

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

بمقر ق2ادة آوث ام البخث  س2جري  

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

الس2د محمد رب2ع  من معه  العن2ان 
زا ية   79 رقم   7 حي جقشميرون زنقة 

املاء  بحفر  جلب  املتعلق  الش2خ،  

فقط   هكتارات   5 سقي  أجل  من 

بامللك املدع2 افادن البالغة مساحته 

سنت2ار الكائن   62 آر   50 هكتار   13

آوت  بجماعة آوت أم البخث  ق2ادة  

أم البخث دائرة القصيبة  اقل2م بني 

مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة  

آوت أم البخث  ق2ادة  آوت أم البخث 

دائرة القصيبة  اقل2م بني مالل.

37

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

نيسلي  جيزي  ق2ادة  بمقر  س2جري  

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

الس2د رش2د بهيش  من معه العن2ان 

حي الفرد س رقم 559 جمارة، املتعلق 

السقي  أجل  من  املاء  بحفر  جلب 

نط2ك2  اكني  املدع2   بامللك  السقي 

 90 80آر  هكتار  ا  البالغة مساحته 

نيسلي  جيزي  بجماعة  الكائن  سنت2ار 

ق2ادة جيزي نيسلي دائرة أغبالة اقل2م 

بني مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة  

جيزي نيسلي ق2ادة جيزي نيسلي دائرة 

أغبالة اقل2م بني مالل.

38

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
وكرن  بني  ق2ادة  بمقر  س2جري  

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

العن2ان  جرم2ني  املعطي  الس2د 

د ار ا الد احمد جماعة بني وكرين، 

أجل   من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

االستعماالت املنزل2ة  السقي بامللك 

املدع2  ارض املرس البالغة مساحته 

بني  بجماعة  الكائن  خدادوم   3

وكرين ق2ادة بني وكرن دائرة سطات 

ا تن2ب2ة اقل2م سطات.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة  

دائرة  وكرن  بني  ق2ادة  وكرين  بني 

سطات ا تن2ب2ة اقل2م سطات.

39

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

ابتداء  جنانت  ق2ادة  بمقر  س2جري  

 29 غاوة  إلى   2020 و2ل22   20 من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22 

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

الس2د محمد خل2ل العن2ان القطب 

ا ه ب   57 ا حضري حي ا حمد رقم 

الن2اصر الدارالب2ضاء، املتعلق بحفر 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء   جلب 

جاغ2ة البالغة   - اد اد اك2د  املدع2  

الكائن  آر   16 هكتار   2 مساحته 

بجماعة اوت جكال ق2ادة جنانت دائرة 

بز   اقل2م أزيالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة   

بز    دائرة  جنانت  ق2ادة  جكال  اوت 

اقل2م أزيالل.

40
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

س2جري  بمقر ق2ادة جنانت ابتداء من  

و2ل22   29 إلى غاوة   2020 و2ل22   20

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث    2020

الس2د  لفائدة  املاء  بحفر  جلب 

ا حسين ب2شراك  العن2ان د ار ا الد 

السبت  ب2م2�سى س2ق  امبارك احد 

ا الد النمة، املتعلق بحفر  جلب املاء 

من أجل السقي بامللك املدع2  الف2ق 

البالغة مساحته 2 هكتار اا آر  ا9 

سنت2ار الكائن بجماعة ارفالة ق2ادة 

بز   اقل2م أزيالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة   

ارفالة ق2ادة بز   اقل2م أزيالل.

41

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

سمير  بني  ق2ادة  بمقر  س2جري  

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

العن2ان  بالريلة  ا حبيب  الس2د 

د ار ا الد ب2علي بني سمير  ادي زم، 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

االستعماالت املنزل2ة املنفردة بامللك 

مساحته  البالغة  السان2ة  املدع2 

الكائن  مربع  متر  7ا1  خدادوم     5

سمير  بني  ق2ادة  سمير  بني  بجماعة 

دائرة  اد زم إقل2م خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

بني سمير ق2ادة بني سمير دائرة  اد زم 

إقل2م خريبكة.

42 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

السماعلة  ق2ادة  بمقر  س2جري  

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

العن2ان  الرزيق  ب2شتى  الس2د 

الطرش  قصبة  امبارك  ا الد  د ار 

بحفر  املتعلق  زم،  السماعلة  ادي 

االستعماالت  أجل  من  املاء   جلب 

املنزل2ة املنفردة بامللك املدع2 املرس 

آر  ا  1 هكتار  البالغة مساحته   612

قصبة  بجماعة  الكائن  سنت2ار   27

الطرش ق2ادة السماعلة دائرة  اد زم 

إقل2م خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

قصبة الطرش ق2ادة السماعلة دائرة 

 اد زم إقل2م خريبكة.

43 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

أكلمام   - بمقر ق2ادة لهري  س2جري  

 2020 و2ل22   20 من   ابتداء  أزكزا 

في  بحث    2020 و2ل22   29 إلى غاوة 

مشر ع الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

ا باعسين  محمد  الس2د  لفائدة 

جلح2انت  ا حاج  اوت  د ار  العن2ان 

بحفر  جلب  املتعلق  لهري خن2فرة، 

بامللك املدع2  السقي  من أجل  املاء 

هكتار   1 مساحته  البالغة  ب2عمس 
6 آر ا2 سنت2ار الكائن بجماعة لهري 

دائرة  أزكزا  أكلمام   - لهري  ق2ادة 

خن2فرة إقل2م خن2فرة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

لهري ق2ادة لهري - أكلمام أزكزا دائرة 

خن2فرة إقل2م خن2فرة.

44 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

أ حم2  م2حى  ق2ادة  بمقر  س2جري  

 2020 و2ل22   20 من   الزياني ابتداء 

في  بحث    2020 و2ل22   29 إلى غاوة 

مشر ع الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

لفائدة الس2د  حسن م2من العن2ان 

الف2جة د ار امهر ق م ح ز خن2فرة، 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

السقي بامللك املدع2 تغز ت البالغة 

بجماعة  الكائن  هكتار   1 مساحته 

م2حى  ق2ادة  الزياني  أ حم2  م2حى 

إقل2م  خن2فرة  دائرة  الزياني  أ حم2 

خن2فرة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

م2حى  ق2ادة  الزياني  أ حم2  م2حى 

إقل2م  خن2فرة  دائرة  الزياني  أ حم2 

خن2فرة.

45 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

ج2غسالين  ق2ادة  بمقر  س2جري  

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
السادة سع2د ا م2ش  زهرة ال2دري 

العن2ان جمدغاس ج2غسالين خن2فرة، 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

االستعماالت املنزل2ة  السقي بامللك 

املدع2 أرض فالح2ة البالغة مساحته 

بجماعة  الكائن  سنت2ار   71 آر   90

دائرة  ج2غسالين  ق2ادة  ج2غسالين 

القباب إقل2م خن2فرة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  ج2غسالين  ق2ادة  ج2غسالين 

القباب إقل2م خن2فرة.

46 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع
نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
الربع  آوت  ق2ادة  بمقر  س2جري  
إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  
مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
الس2د عقى بلكاس العن2ان تعا ن2ة 
قصبة  ج سمكت  الذهب2ة  السنبلة 
من  املتعلق بحفر  جلب املاء  جادلة، 
بامللك  هكتارات فقط   5 أجل سقي 
سنبلة اهب2ة البالغة   Q1-1 املدع2 
مساحته 16 هكتار 5ا آر 90 سنت2ار 
آوت  ق2ادة  سمكت  بجماعة  الكائن 
بني  إقل2م  جادلة  قصبة  دائرة  الربع 

مالل.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
سمكت ق2ادة آوت الربع دائرة قصبة 

جادلة إقل2م بني مالل.
47 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع
نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
س2جري بمقر ق2ادة بني عمير الشرق2ة 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  
مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
عمر  عطير  الس2د  احمد  الس2د 
العن2ان ا الد احمد بن غانم  عطير 
ا الد ارك2عة دائرة الفق2ه بن صا ح، 
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
البالغة  كلخة  املدع2  بامللك  السقي 
68 سنت2ار  آر   87 ا هكتار  مساحته 
الكائن بجماعة اهل مربع ق2ادة بني 
عمير الشرق2ة دائرة الفق2ه بن صا ح 

إقل2م الفق2ه بن صا ح.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
الشرق2ة  عمير  بني  ق2ادة  مربع  اهل 
دائرة الفق2ه بن صا ح إقل2م الفق2ه 

بن صا ح.
48 
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

ايعيش  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري  

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

ا الد  العن2ان  هرام  ب2عزى  الس2د 

م2�سى الز اور بني مالل، املتعلق بحفر 

 جلب املاء من أجل سقي 5 هكتارات 

السغمارية  املدع2  بامللك  فقط 

البالغة مساحته 26 هكتار 86 آر 7ا 

سنت2ار الكائن بجماعة أ الد ايعيش 

مالل  بني  دائرة  ايعيش  أ الد  ق2ادة 

إقل2م بني مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

أ الد ايعيش ق2ادة أ الد ايعيش دائرة 

بني مالل إقل2م بني مالل.

49 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

س2جري بمقر ق2ادة أ الد ناصر ابتداء 

من  20 و2ل22 2020 إلى غاوة 29 و2ل22 

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث    2020

الس2د  لفائدة  املاء،  بحفر  جلب 

ب2شتى صبيرة العن2ان حي ف2غال بني 

من  املتعلق بحفر  جلب املاء  مالل، 

أجل السقي بامللك املدع2 القرق2ب 

البالغة مساحته 1 هكتار 20 سنت2ار 

ق2ادة  ناصر  أ الد  بجماعة  الكائن 

أ الد ناصر دائرة بني م2�سى الغرب2ة 

إقل2م الفق2ه بن صا ح.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  ناصر  أ الد  ق2ادة  ناصر  أ الد 

بني م2�سى الغرب2ة إقل2م الفق2ه بن 

صا ح.

50 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
عبد ن  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري  

إلى غاوة   2020 21 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

 26 العن2ان  ب2لعمان  زكرياء  الس2د 

النهضة  حي  الس2دان  زنقة  أ  بل2ك 

املاء  بحفر  جلب  املتعلق  خريبكة، 

من أجل السقي بامللك املدع2 أسماء 

سنت2ار   11 آر   56 البالغة مساحته 

ق2ادة  عبد ن  أ الد  بجماعة  الكائن 

إقل2م  خريبكة  دائرة  عبد ن  أ الد 

خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
عبد ن  أ الد  ق2ادة  عبد ن  أ الد 

دائرة خريبكة إقل2م خريبكة.

51 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

مسكين  بني  ق2ادة  بمقر  س2جري  

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

الس2د طارق بنض2ق العن2ان حكم 
الدار الب2ضاء،   169 رقم   70 زنقة   2

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

االستعماالت املنزل2ة  السقي بامللك 

البالغة  اخ2يل2طة  بالد  املدع2 

خدادوم بالصغير الكائن   9 مساحته 

بجماعة بني خل2ك ق2ادة بني مسكين 

الغرب2ة دائرة البر ج إقل2م سطات.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

بني خل2ك ق2ادة بني مسكين الغرب2ة 

دائرة البر ج إقل2م سطات.

52 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

ايعيش  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 و2ل22   20 من  ابتداء 

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  ثقب،  بتعم2ق  الترخ2ص 

العن2ان  املصطفى  الهابي  الس2د 

بني   ،81 الرقم   3 بل2ك  الرم2لة  حي 

من  ثقب  بتعم2ق  املتعلق  مالل، 

أجل السقي بامللك املدع2 ا خامسة 

هكتار  نصف  مساحته  البالغة 

ق2ادة  ايعيش  أ الد  بجماعة  الكائن 

إقل2م مالل  بني  دائرة  ايعيش   أ الد 

بني مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

أ الد ايعيش ق2ادة أ الد ايعيش دائرة 

بني مالل إقل2م بني مالل.

74

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

من  ابتداء  بز   ق2ادة  بمقر  س2جري 

و2ل22   29 إلى غاوة   2020 و2ل22   20

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

بحفر  جلب املاء، لفائدة الس2د عبد 

هللا قدار العن2ان د ار اوت  زار ارفالة 

ازيالل، املتعلق بحفر  جلب املاء من 

القصرة  املدع2  بامللك  السقي  أجل 

البالغة مساحته ا1 عبرة من الشعير 

بز   ق2ادة  ارفالة  بجماعة  الكائن 

دائرة بز  إقل2م أزيالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

إقل2م  بز   دائرة  بز   ق2ادة  ارفالة 

أزيالل.

75

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

س2جري بمقر ق2ادة بني ع2اط ابتداء 

من 20 و2ل22 2020 إلى غاوة 29 و2ل22 

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

الس2د  لفائدة  املاء،  بحفر  جلب 

محمد مطالب العن2ان ججزئة خالد 

1 الفق2ه  إقامة األندلس الشقة رقم 

املتعلق بحفر  جلب املاء  بن صا ح، 

من أجل السقي بامللك املدع2 فدان 

البئر البالغة مساحته خدام  نصف 

ع2اط  بني  بجماعة  الكائن  جقريبا 

ق2ادة بني ع2اط دائرة أف2رار إقل2م 

أزيالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  ع2اط  بني  ق2ادة  ع2اط  بني 

أف2رار إقل2م أزيالل.

76

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

من  ابتداء  بز   ق2ادة  بمقر  س2جري 

و2ل22   29 إلى غاوة   2020 و2ل22   20

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

الس2د  لفائدة  املاء،  بحفر  جلب 

العن2ان  معه  ب2حيزة  من  محمد 

املتعلق  ازيالل،  ارفالة  ب2حمزة  د ار 

السقي  أجل  من  املاء  بحفر  جلب 

بامللك املدع2 ب2حمزة ارفالة البالغة 

الكائن  ار   30 هكتار   2 مساحته 

بجماعة ارفالة ق2ادة بز  دائرة بز  

إقل2م أزيالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

إقل2م  بز   دائرة  بز   ق2ادة  ارفالة 

أزيالل.

77
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

س2جري بمقر ق2ادة امز رة ابتداء من 

و2ل22   29 إلى غاوة   2020 و2ل22   20

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

بحفر  جلب املاء، لفائدة الس2د عبد 

العزيز جمازي العن2ان ججزئة ا حدوقة 

زنقة 10 ف2ال 33 س2دي م2من الدار 

املاء  بحفر  جلب  املتعلق  الب2ضاء، 

من أجل السقي بامللك املدع2 مزرارة 

 1 ار   6 هكتار   3 مساحته  البالغة 

سنت2ار الكائن بجماعة امز رة ق2ادة 

امز رة دائرة سطات الشمال2ة إقل2م 

سطات.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  امز رة  ق2ادة  امز رة 

الشمال2ة إقل2م سطات.

78

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

ابتداء  بز   ق2ادة  بمقر  س2جري 

غاوة  إلى   2020 و2ل22   20  من 

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

د ار  العن2ان  الرا ج  حف2ظ  الس2د 

بحفر  املتعلق  أزيالل،  بز   امداخن 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء   جلب 

املدع2 «اكر نبضار» البالغة مساحته 

الكائن بجماعة  س،   83 آر   68 ه   1

بز  ق2ادة بز  دائرة بز  إقل2م أزيالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

بز  ق2ادة بز  دائرة بز  إقل2م أزيالل.

79

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني  الرب2ع  ألم  املائي  ا ح2ض 

كيسر  ق2ادة  بمقر  س2جري  مالل 

إلى غاوة   2020 و2ل22   20 من   ابتداء 

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

د ار  العن2ان  غز لي  محمد  الس2د 

الن2ا رة ا الد الزقاق كيسر سطات، 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

االستعماالت املنزل2ة  السقي بامللك 

مساحته  البالغة  «املحيرك»  املدع2 

58 آر 33 س، الكائن بجماعة كيسر 

ق2ادة كيسر دائرة سطات الشمال2ة 

إقل2م سطات.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  كيسر  ق2ادة  كيسر 

الشمال2ة إقل2م سطات.

80

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

آوت  يرة  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

معها  اعمر  من  آوت  م2نة  الس2دة 

بني  القصيبة  املصلى  حي  العن2ان 

املاء  بحفر  جلب  املتعلق  مالل، 

املدع2  بامللك  السقي  أجل  من 

مساحته  البالغة  نفران»  «افال 

بجماعة  الكائن  مربع،  متر   1326

دائرة  آوت  يرة  القصيبة ق2ادة   دور 

القصيبة إقل2م بني مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  آوت  يرة  القصيبة ق2ادة   دور 

القصيبة إقل2م بني مالل.

81

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
آوت  يرة  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من  
مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
ا س2دي  الس2د  مصطفى  الس2د 
عبد الرحمان ا س2دي العن2ان حي 
مجاط بل2ك ا رقم 86 قصبة جادلة، 
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
سقي بامللك املدع2 «مزريان» البالغة 
مساحته 1 ه 91 آر، الكائن بجماعة 
دائرة  آوت  يرة  القصيبة ق2ادة   دور 

القصيبة إقل2م بني مالل.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  آوت  يرة  القصيبة ق2ادة   دور 

القصيبة إقل2م بني مالل.
82

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  أصدره  قرار  بم2جب 
الرب2ع  ألم  املائي  ا ح2ض   كالة 
ق2ادة  بمقر  س2جري  مالل  ببني 
ابتداء  الغرب2ة  مسكين  بني 
غاوة  إلى   2020 و2ل22   20  من 
مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
العمراني  الرحمان  عبد  الس2د 
عمارة  كال2ف2رن2ا  جنان  العن2ان 
الشق  عين   19 الشقة   9 يسرى 
املتعلق بحفر  جلب  الدار الب2ضاء، 
املنزل2ة  االستعماالت  أجل  من  املاء 
فقط  هكتارات   5 املنفردة  سقي 
البالغة   «17 «عنبروة  املدع2  بامللك 
مساحته 11 ه 52 آر 39 س، الكائن 
بني  ق2ادة  ب2مهدي  س2دي  بجماعة 
مسكين الغرب2ة دائرة البر ج إقل2م 

سطات.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
مسكين  بني  ق2ادة  ب2مهدي  س2دي 

الغرب2ة دائرة البر ج إقل2م سطات.

83

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم   ا ح2ض 

س2جري بمقر ق2ادة امز رة ابتداء من 

و2ل22   29 إلى غاوة   2020 و2ل22   20

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

الس2دة  لفائدة  املاء  بحفر  جلب 

فاطمة الش2خ العن2ان جماعة كدانة 

املاء  بحفر  جلب  املتعلق  سطات،  

فقط  هكتارات   5 سقي  أجل  من 

ال2الدون»  «بركة  املدع2  بامللك 

البالغة مساحته 11 ه 7ا س، الكائن 

دائرة  امز رة  ق2ادة  كدانة  بجماعة 

سطات الشمال2ة إقل2م سطات.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  امز رة  ق2ادة  كدانة 

الشمال2ة إقل2م سطات.

84

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم   ا ح2ض 

س2جري بمقر ق2ادة امز رة ابتداء من 

و2ل22   29 إلى غاوة   2020 و2ل22   20

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

بحفر  جلب املاء لفائدة الس2د عادل 

 حمر  من معه العن2ان شارع ا تنرال 

سطات،    61 رقم   1 زنقة  الكتاني 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

االستعماالت املنزل2ة  السقي بامللك 

مساحته  البالغة  «ا حطة»  املدع2 

الكائن  جقريبا،  كبير  خدام  احد 

دائرة  امز رة  ق2ادة  امز رة  بجماعة 

سطات الشمال2ة إقل2م سطات.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  امز رة  ق2ادة  امز رة 

الشمال2ة إقل2م سطات.

85
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

الغابة   أهل  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

الس2د احمد محف2ظ العن2ان د ار 

املتعلق  املرب2ح،  جماعة  النباكة 

السقي  أجل  من  املاء  بحفر  جلب 

«سار  حلبات لقبب»  بامللك املدع2 

س،   8 آر   27 ه   1 البالغة مساحته 

ق2ادة  الشرقي  أ الد  بجماعة  الكائن 

أهل الغابة دائرة القلعة - أهل الغابة 

إقل2م قلعة السراغنة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

أ الد الشرقي ق2ادة أهل الغابة دائرة 

قلعة  إقل2م  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.

86

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

زمام  أ الد  ق2ادة  بمقر   س2جري 

إلى   2020 و2ل22   20 من   ابتداء 

في  بحث   2020 و2ل22   29 غاوة 

مشر ع الترخ2ص بحفر  جلب املاء 

رزقا ي  من  الس2د  حسن  لفائدة 

ا الد  زهرة  ا الد  د ار  العن2ان  معه 
بحفر  املتعلق  السبت،  س2ق  زمام 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء   جلب 

مساحته  البالغة  «بئر»   املدع2 

الكائن بجماعة  س،   36 آر   19 ه   ا 

دائرة  زمام  أ الد  ق2ادة  زمام   أ الد 

بني م2�سى إقل2م الفق2ه بن صا ح.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  زمام  أ الد  ق2ادة  زمام   أ الد 

بني م2�سى إقل2م الفق2ه بن صا ح.

87

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
الصهريج  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  
مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
د ار  العن2ان  العالمي  عمر  الس2د 
قلعة  ال2اد  خضر  مكرين  بني 
بحفر  جلب  املتعلق  السراغنة، 
بامللك املدع2  السقي  من أجل  املاء 
مساحته  البالغة  «قرب  حان2ت» 
الكائن بجماعة  س،   58 آر   33 ه   2 
دائرة  الصهريج  ق2ادة  ال2اد  خضر 
قلعة  إقل2م  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  الصهريج  ق2ادة  ال2اد  خضر 
قلعة  إقل2م  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
88

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
الصهريج  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  
مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
د ار  العن2ان  العالمي  عمر  الس2د 
قلعة  ال2اد  خضر  مكرين  بني 
بحفر  جلب  املتعلق  السراغنة، 
بامللك املدع2  السقي  من أجل  املاء 
مساحته  البالغة  «قرب  حان2ت» 
الكائن بجماعة  س،  ا8  آر   93 ه   1 
دائرة  الصهريج  ق2ادة  ال2اد  خضر 
قلعة  إقل2م  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  الصهريج  ق2ادة  ال2اد  خضر 
قلعة  إقل2م  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.

89

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

سمير  بني  ق2ادة  بمقر   س2جري 

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

العن2ان  القل�سي  ا خط2ب  الس2د 

السماعلة  ادي  ا خطاطبة  د ار 

من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق  زم، 
«ا حمري  أجل السقي بامللك املدع2 

 ب2ن2ب2ات» البالغة مساحته 19 خدام 

بجماعة  الكائن  خدام،  ربع   إال 

بني سمير ق2ادة بني سمير دائرة  اد زم 

إقل2م خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

بني سمير ق2ادة بني سمير دائرة  اد زم 

إقل2م خريبكة.

90

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

سمير  بني  ق2ادة  بمقر   س2جري 

إلى غاوة   2020 20 و2ل22  ابتداء من  

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

العن2ان  القل�سي  الكبير  الس2د 

زم،  الصناعة  ادي  زنقة   101

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

«ا ح2ض»  املدع2  بامللك  السقي 

خدادوم   9 مساحته   البالغة 

  نصف خدام جقريبا، الكائن بجماعة 

بني سمير ق2ادة بني سمير دائرة  اد زم 

إقل2م خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

بني سمير ق2ادة بني سمير دائرة  اد زم 

إقل2م خريبكة.

91

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

مالل  بني  جماعة   بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 و2ل22   20 من  ابتداء 

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

جالم2ذ  آباء  أ ل2اء  جمع2ة  الس2د 

ثان2ية الزرقط2ني التأه2ل2ة العن2ان 

بني  التأه2ل2ة  الزرقط2ني  ثان2ية 

من  املتعلق بحفر  جلب املاء  مالل، 

باملؤسسة  إخضر  فضاء  أجل سقي 

الزرقط2ني  ثان2ية  املدع2  بامللك 

 7.5550 مساحته  البالغة  التأه2ل2ة 

مالل  بني  بجماعة  الكائن  هكتار 

باش2ية بني مالل عمالة بني مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

بني مالل باش2ية بني مالل عمالة بني 

مالل.

92 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
عبد ن   أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 و2ل22   20 من  ابتداء 

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

الس2د حسن اجمعي العن2ان إقامة 

2 خريبكة،  الطابق   7 املسيرة الشقة 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

املدع2  بامللك  منزل  حدوقة  سقي 

املح2ط V7 البالغة مساحته 1 ار 83 
سنت2ار الكائن بجماعة أ الد عبد ن 

خريبكة  دائرة  عبد ن  أ الد  ق2ادة 

إقل2م خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
عبد ن  أ الد  ق2ادة  عبد ن  أ الد 

دائرة خريبكة إقل2م خريبكة.

93 



عدد 5621 - فاجح ا  ا حتة 1اا1 )22 و2ل22 2020)الجريدة الرسمية 88ف8  

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

س2جري بمقر ق2ادة بني سمير  ابتداء 

من 20 و2ل22 2020 إلى غاوة 29 و2ل22 

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

الس2د  لفائدة  املاء،  بحفر  جلب 
زنقة   31 العن2ان  قصيبة  حسن 

املتعلق بحفر  القريعة  ادي زم،   11

االستعماالت  أجل  من  املاء   جلب 

بامللك  املنفردة  السقي  املنزل2ة 

مساحته  البالغة  القصبة  املدع2 

بني  بجماعة  الكائن  خدادوم  اربعة 

زم  دائرة  اد  بني سمير  ق2ادة  سمير 

إقل2م خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

بني سمير ق2ادة بني سمير دائرة  اد زم 

إقل2م خريبكة.

94 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

الغابة  أهل  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 و2ل22   27 من  ابتداء 

بحث في مشر ع   2020 أغسطس   5

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

الس2د سع2د واسين العن2ان س2دي 

عثمان الدار الب2ضاء، املتعلق بحفر 

 جلب املاء من أجل سقي 5 هكتارات 

البالغة  ل2طا  املدع2  بامللك  فقط 

سنت2ار    3 ار   7 هكتار   11 مساحته 

ق2ادة  الشرقي  أ الد  بجماعة  الكائن 

أهل الغابة دائرة القلعة - أهل الغابة 

إقل2م قلعة السراغنة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

أ الد الشرقي ق2ادة أهل الغابة دائرة 

قلعة  إقل2م  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.

95 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

بني  ك2ل  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 و2ل22   20 من  ابتداء 

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

الس2د حسن عب2بي العن2ان ججزئة 

الفق2ه بن صا ح،   73 ال2فاق الرقم 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

االستعماالت املنزل2ة املنفردة بامللك 

مساحته  البالغة  الزن2دوة  املدع2 

الكائن  سنت2ار   31 ار   93 هكتار   2

بني  ك2ل  ق2ادة  بني  ك2ل  بجماعة 

دائرة الفق2ه بن صا ح إقل2م الفق2ه 

بن صا ح.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

بني  ك2ل ق2ادة بني  ك2ل دائرة الفق2ه 

بن صا ح إقل2م الفق2ه بن صا ح.

96 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

س2جري بمقر ق2ادة آوت الربع ابتداء 

من 20 و2ل22 2020 إلى غاوة 29 و2ل22 

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

الس2د  لفائدة  املاء،  بحفر  جلب 

عزيز ا حم2دة العن2ان حي اوت اعمر 

بحفر  املتعلق  جادلة،  قصبة  الظهر 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء   جلب 

مساحته  البالغة  جحان2ت  املدع2 

متر مربع الكائن بجماعة   23333.33

سمكت ق2ادة آوت الربع دائرة قصبة 

جادلة إقل2م بني مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

سمكت ق2ادة آوت الربع دائرة قصبة 

جادلة إقل2م بني مالل.

97 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

س2جري بمقر ق2ادة بني سمير ابتداء 

من 20 و2ل22 2020 إلى غاوة 29 و2ل22 

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

الس2د  لفائدة  املاء،  بحفر  جلب 

عبد العزيز س2مير  من معه العن2ان 

حي القريعة  ادي زم،   2 الزنقة   ،19

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

ا حمريات  املدع2  بامللك  السقي 

خدادوم  خمسة  مساحته  البالغة 

الكائن بجماعة بني سمير ق2ادة بني 

سمير دائرة  اد زم إقل2م خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

بني سمير ق2ادة بني سمير دائرة  اد زم 

إقل2م خريبكة.

98 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

ايعيش  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 و2ل22   20 من  ابتداء 

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

العن2ان  ا حرشا ي  محمد  الس2د 

بني  يعيش  ا الد  البزازة  املعازة  د ار 

من  املتعلق بحفر  جلب املاء  مالل، 

 5 أجل السقي بامللك املدع2 جكرارت 

 70 ار   61 3 هكتار  البالغة مساحته 

سنت2ار الكائن بجماعة أ الد ايعيش 

دائرة بني مالل إقل2م بني مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

أ الد ايعيش دائرة بني مالل إقل2م بني 

مالل.

99 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

ايعيش  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 و2ل22   20 من  ابتداء 

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

الس2د عبد النبي الدحم2ني العن2ان 

د ار السع2دان2ة كفاي الز ائر ا الد 

يعيش، املتعلق بحفر  جلب املاء من 

أجل السقي بامللك املدع2 السعدان2ة 

متر مربع   7992.72 البالغة مساحته 

ق2ادة  ايعيش  أ الد  بجماعة  الكائن 

أ الد ايعيش دائرة بني مالل إقل2م بني 

مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

أ الد ايعيش ق2ادة أ الد ايعيش دائرة 

بني مالل إقل2م بني مالل.

100 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

س2جري بمقر ق2ادة أ الد زمام ابتداء 

من 20 و2ل22 2020 إلى غاوة 29 و2ل22 

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

بحفر  جلب املاء، لفائدة الس2د عبد 

امراح  ا الد  د ار  العن2ان  شكار  هللا 

ا الد اعمر ا الد ازمام س2ق السبت 

ا الد النمة، املتعلق بحفر  جلب املاء 

من أجل السقي بامللك املدع2 قربات 

ار   75 هكتار   1 مساحته  البالغة 

الكائن بجماعة أ الد زمام ق2ادة أ الد 
زمام دائرة بني م2�سى الشرق2ة إقل2م 

الفق2ه بن صا ح.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

أ الد زمام ق2ادة أ الد زمام دائرة بني 

بن  الفق2ه  إقل2م  الشرق2ة  م2�سى 

صا ح.

101 
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

ايعيش  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 و2ل22   20 من  ابتداء 

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

العن2ان  صبير  الرح2م  عبد  الس2د 

ججزئة مبر كة ف2ال رقم 7ا بني مالل، 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

البالغة  غالي  املدع2  بامللك  السقي 

7ا سنت2ار   ار   33 2 هكتار  مساحته 

ق2ادة  ايعيش  أ الد  بجماعة  الكائن 

أ الد ايعيش دائرة بني مالل إقل2م بني 

مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

أ الد ايعيش ق2ادة أ الد ايعيش دائرة 

بني مالل إقل2م بني مالل.

102 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني  الرب2ع  ألم  املائي  ا ح2ض 

مالل س2جري بمقر ق2ادة بني عمير 

 2020 و2ل22   20 الشرق2ة ابتداء من 

في  بحث   2020 و2ل22   29 غاوة  إلى 

مشر ع الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

لفائدة الس2د محمد تشيش العن2ان 

ججزئة بدر رقم 112 الفق2ه بن صا ح، 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

السقي بامللك املدع2 س2م2ة  س2م2ة 

2 البالغة مساحته 2 هكتار 66 ار 96 

سنت2ار الكائن بجماعة خلف2ة ق2ادة 

بن  الفق2ه  دائرة  الشرق2ة  بني عمير 

صا ح إقل2م الفق2ه بن صا ح.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

خلف2ة ق2ادة بني عمير الشرق2ة دائرة 

بن  الفق2ه  إقل2م  صا ح  بن  الفق2ه 

صا ح.

103 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

زمام  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 و2ل22   20 من  ابتداء 

مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

الس2د محمد لكير  من معه العن2ان 

د ار لعسارة ا الد زمام س2ق السبت، 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

سقي 5 هكتارات فقط بامللك املدع2 

 99 8 هكتار  مريس البالغة مساحته 

أ الد  بجماعة  الكائن  سنت2ار   62 ار 
زمام ق2ادة أ الد زمام دائرة بني م2�سى 

الشرق2ة إقل2م الفق2ه بن صا ح.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

أ الد زمام ق2ادة أ الد زمام دائرة بني 

بن  الفق2ه  إقل2م  الشرق2ة  م2�سى 

صا ح.

104 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
عبد ن  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 

 ابتداء من  20 و2ل22ز 2020 إلى غاوة 

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

الس2د عبد الرحمان رش2دي العن2ان 
مركز ا تمعة السعادة ا الد عبد ن 

املاء  بحفر  جلب  املتعلق  خريبكة، 

من أجل السقي بامللك املدع2 «فدان 

 الضاوة» البالغة مساحته 1 ه 15 آر 
95 س، الكائن بجماعة أ الد عبد ن 

خريبكة  دائرة  عبد ن  ا الد  ق2ادة 

إقل2م خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
عبد ن  ا الد  ق2ادة  عبد ن  أ الد 

دائرة خريبكة إقل2م خريبكة.

105

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

العنصر  فم  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

شارع  العن2ان  بر ك  محمد  الس2د 

بني  الزيت2ن  حي  ا1  رقم  القدس 

املاء  بحفر  جلب  املتعلق  مالل، 

املدع2  بامللك  السقي  أجل  من 

 «جم2لة» البالغة مساحته 2 ه 10 آر 

الكائن بجماعة فم العنصر  28 س، 

دائرة بني مالل إقل2م بني مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

فم العنصر دائرة بني مالل إقل2م بني 

مالل.

106

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

س2جري بمقر ق2ادة جاكزيرت ابتداء 

غاوة  إلى   2020 و2ل22   20  من  

مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

د ار  العن2ان  عثماني  زاود  الس2د 

القصيبة،  جاكزيرت  فرياطة  رجماجة 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

السقي بامللك املدع2 «ا رير» البالغة 

الكائن  مربع،  متر  629.6ا  مساحته 

جاكزيرت  ق2ادة  جاكزيرت  بجماعة 

دائرة القصيبة إقل2م بني مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  جاكزيرت  ق2ادة  جاكزيرت 

القصيبة إقل2م بني مالل.

107

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
زمام  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من  
مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
العن2ان  العبا�سي  السع2د  الس2د 
أ الد  السبت  س2ق  امام  أ الد  د ار 
املاء  بحفر  جلب  املتعلق  النمة، 
املدع2  بامللك  السقي  أجل  من 
 «قربات» البالغة مساحته 1 ه 36 آر 
زمام  أ الد  بجماعة  الكائن  جقريبا، 
م2�سى  بني  دائرة  زمام  ا الد  ق2ادة 

الشرق2ة اقل2م الفق2ه بن صا ح.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
أ الد زمام ق2ادة ا الد زمام دائرة بني 
بن  الفق2ه  اقل2م  الشرق2ة  م2�سى 

صا ح.
108

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
العنصر  فم  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من  
مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
الس2د عبد القدر قادوري  من معه 
العنصر،  فم  سابك  أهل  العن2ان 
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
«فدان عامر»  السقي بامللك املدع2 
 56 آر    62 ه  ا  مساحته  البالغة 
سنت2ار، الكائن بجماعة فم العنصر، 
ق2ادة فم العنصر ق2ادة فم العنصر 

دائرة بني مالل إقل2م بني مالل.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
فم العنصر، ق2ادة فم العنصر ق2ادة 
فم العنصر دائرة بني مالل إقل2م بني 

مالل.
109
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
آوت  يرة  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من  
مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
د ار  العن2ان  اعي�سى  م2حا  الس2د 
ال2طن2ة  الطريق  على  يعق2ب  اوت 
8 جماعة دور القصيبة، املتعلق  رقم 
سقي  أجل  من  املاء  بحفر  جلب 
املدع2  بامللك  فقط  هكتارات   5
 98 ه   5 البالغة مساحته  «ماك2لت» 
آر  ا7 سنت2ار، الكائن بجماعة نا  ر 
ق2ادة آوت  يرة دائرة القصيبة إقل2م 

بني مالل.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
نا  ر ق2ادة آوت  يرة دائرة القصيبة 

إقل2م بني مالل.
110

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
وكرن  بني  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من  
مشر ع  في  بحث    2020 و2ل22   29
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
العن2ان  الرباحي  محمد  الس2د 
س2دي   6 رقم   10 عمارة   2 زره2ن 
املتعلق بحفر  م2من الدار الب2ضاء، 
االستعماالت  أجل  من  املاء   جلب 
املنزل2ة  السقي بامللك املدع2 «كدوة 
الذئاب» البالغة مساحته 5 خدادوم 
كبيرة، الكائن بجماعة الث2الث ق2ادة 
ا تن2ب2ة  سطات  دائرة  وكرن  بني 

إقل2م سطات.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
نا  ر ق2ادة آوت  يرة دائرة القصيبة 

إقل2م بني مالل.
111

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
سمير  بنس  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 20 و2ل22   ابتداء من  
مشر ع  في  بحث   2020 و2ل22   29
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
العن2ان  الفت2ح  ا حسن  الس2د 
د ار ا الد حداد بني سمير  ادي زم، 
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
املاش2ة  املنزل2ة  إر اء  االستعماالت 
البالغة  «حمرية»  املدع2  بامللك 
الكائن  ربع،  س2ى  خدام  مساحته 
سمير  بني  ق2ادة  سمير  بني  بجماعة 

دائرة  اد زم إقل2م خريبكة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
بني سمير ق2ادة بني سمير دائرة  اد زم 

إقل2م خريبكة.
112

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
الصهريج  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 22 و2ل22   ابتداء من  
بحث في مشر ع   2020 فاجح غشت 
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
الس2د عبد ا حق سمير العن2ان حي 
م2الي عبد هللا زنقة 230 رقم 7ا عين 
املتعلق بحفر  الشق الدار الب2ضاء، 
بامللك  السقي  أجل  من  املاء   جلب 
 6 مساحته  البالغة  «جيرس»  املدع2 
الكائن بجماعة  عبرات من الشعير، 
دائرة  الصهريج  ق2ادة  خل2ف  أ الد 
قلعة  إقل2م  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  الصهريج  ق2ادة  خل2ف  أ الد 
قلعة  إقل2م  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
113

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
الصهريج  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 22 و2ل22   ابتداء من  
بحث في مشر ع   2020 فاجح غشت 
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
بناني  من معه  ا حل2م  الس2د عبد 
جماعة  الصهريج  د ار  العن2ان 
بحفر  املتعلق  الصهريج،   ق2ادة 
 جلب املاء من أجل سقي 5 هكتارات 
فقط بامللك املدع2 «سهب مرز ك» 
شعير،  عبرة  ا3  مساحته  البالغة 
ق2ادة  الصهريج  بجماعة  الكائن 
صنهاجة  الصهريج  دائرة  الصهريج 

إقل2م قلعة السراغنة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  الصهريج  ق2ادة  خل2ف  أ الد 
قلعة  إقل2م  صنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
114

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
س2جري بمقر جماعة  اد زم ابتداء 
غاوة  إلى   2020 و2ل22   22  من  
بحث في مشر ع   2020 فاجح غشت 
لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 
 50 العن2ان  اعنيبة  خالد  الس2د 
ا  ادي زم،  املصلى القدومة الزنقة 
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
االستعماالت املنزل2ة املنفردة بامللك 
البالغة   1 الشطر  البستان  املدع2 
الكائن  مربع،  متر   119 مساحته 
زم  باش2ية  ادي  زم  بجماعة  ادي 

عمالة خريبكة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
عمالة  زم  باش2ية  ادي  زم   ادي 

خريبكة.
115

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
س2جري بمقر جماعة ق2ادة بني وكرن 

إلى غاوة   2020 27 و2ل22   ابتداء من  

بحث في مشر ع   2020 أغسطس   5

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

الس2د عمر زهير العن2ان حي القدس 

س2دي   9 رقم   1 زنقة  س  بل2ك 

بحفر  جلب  املتعلق  البرن2�سي، 

املنزل2ة   االستعماالت  أجل  من  املاء 

 السقي بامللك املدع2 ا حطة البالغة 

الكائن  كبيران،  خدامان  مساحته 
وكرن  بني  ق2ادة  الث2الث  بجماعة 

دائرة سطات ا تن2ب2ة إقل2م سطات.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

الث2الث ق2ادة بني وكرن دائرة سطات 

ا تن2ب2ة إقل2م سطات.

116

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

نيسلي  جيزي  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 27 و2ل22   ابتداء من  

بحث في مشر ع   2020 أغسطس   5

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

الس2د املصطفى  ب2ز العن2ان د ار 

اغبال2 اكرك2ر جيزي نيسلي القصيبة، 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

سقي ا هكتارات بامللك املدع2 اماك2ر 

ب2املر د البالغة مساحته 9 هكتار 55 
الكائن بجماعة جيزي  سنت2ار،  0ا  آر 

نيسلي ق2ادة جيزي نيسلي دائرة أغبالة 

إقل2م بني مالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

جيزي نيسلي ق2ادة جيزي نيسلي دائرة 

أغبالة إقل2م بني مالل.
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

أ الد   - س2جري بمقر ق2ادة ل2ناسدة 

 2020 و2ل22    27 من  يعك2ب ابتداء 

بحث   2020 أغسطس   5 غاوة  إلى 

بحفر  جلب  الترخ2ص  مشر ع  في 

أمين  كمال  الس2د  لفائدة  املاء، 

 20 رقم  الراش2ة  القلعة  العن2ان 

قلعى السراغنة، املتعلق بحفر  جلب 

املاء من أجل سقي 5 هكتارات فقط   

البالغة  زنادة  بالد  املدع2  بامللك 

76 سنت2ار  آر   82 6 هكتار  مساحته 

الكائن بجماعة ازنادة ق2ادة ل2ناسدة 

أهل   - القلعة  دائرة  يعك2ب  أ الد   -

الغابة إقل2م قلعة السراغنة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

- أ الد يعك2ب     ازنادة ق2ادة ل2ناسدة 

دائرة القلعة - أهل الغابة إقل2م قلعة 

السراغنة.

118

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

س2جري بمقر ق2ادة  ا يزغت ابتداء 

 5 غاوة  إلى   2020 و2ل22    27 من 

مشر ع  في  بحث   2020 أغسطس 

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

الس2د عزيز فدجخ العن2ان د ار آوت 

بحفر  جلب  املتعلق  أ ب2ملان،  حم2 

بامللك املدع2  من أجل السقي   املاء 

عبرة من   12 البالغة مساحته  اكني  

اسك�سي  بجماعة  الكائن  القمح  

ق2ادة  ا يزغت دائرة  ا يزغت إقل2م 

أزيالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  ق2ادة  ا يزغت  اسك�سي 

 ا يزغت إقل2م أزيالل.
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

زراد  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 27 و2ل22   ابتداء من 

بحث في مشر ع   2020 أغسطس   5

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

حي  العن2ان  رش2د  إدريس  الس2د 

القلعة،  املتعلق   1773 2 رقم  الهناء 

 5 أجل سقي  من  املاء  بحفر  جلب 

املدع2 خرط   بامللك  فقط  هكتارات 

آر  8ا  هكتار   15 مساحته  البالغة 

أ الد  بجماعة  الكائن  سنت2ار   ا1 

ق2ادة أ الد زراد دائرة قلعة  صب2ح  

السراغنة إقل2م قلعة السراغنة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

زراد  أ الد  ق2ادة  صب2ح   أ الد 

قلعة  إقل2م  السراغنة  قلعة  دائرة 

السراغنة.

120

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

عز ز  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 27 و2ل22   ابتداء من 

بحث في مشر ع   2020 أغسطس   5

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

الس2د صا ح ف�سي العن2ان د ار أهل 

أ الد عز ز خريبكة،   س2س جماعة 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

السقي بامللك املدع2 الف2ض  البالغة 

الكائن  خدادوم  أربعة  مساحته 

بجماعة أ الد عز ز  ق2ادة أ الد عز ز 

دائرة خريبكة إقل2م خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

ق2ادة أ الد عز ز دائرة  أ الد عز ز  

خريبكة إقل2م خريبكة.
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

س2جري بمقر ق2ادة امز رة ابتداء من 

27 و2ل22  2020 إلى غاوة 5 أغسطس 

الترخ2ص  مشر ع  في  بحث   2020

الس2د  لفائدة  املاء،  بحفر  جلب 

جم2لة  العن2ان  الباهي  الدون  ن2ر 
الدار الب2ضاء،  ا1  رقم   78 زنقة   05

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

بامللك  االستعماالت املنزل2ة  السقي  

املدع2 ملك ا حمد  البالغة مساحته 

بجماعة  الكائن  سنت2ار    3 آر   33

دائرة سطات  امز رة   ق2ادة  كدانة 

الشمال2ة إقل2م سطات.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة سطات  امز رة   ق2ادة  كدانة 

الشمال2ة إقل2م سطات.

122

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

س2جري بمقر جماعة  اد زم ابتداء 

 5 غاوة  إلى   2020 و2ل22    27 من 

مشر ع  في  بحث   2020 أغسطس 

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

العن2ان  مرزكان  مصطفى  الس2د 

أف2لكي  إقامة  ا2  عمارة   382 شقة 

الحي املحمدي أكادور، املتعلق بحفر 

االستعماالت  أجل  من  املاء   جلب 

بامللك املدع2 ملك البستان  املنزل2ة  

 20 آر   1 مساحته  البالغة  0اا  

زم  بجماعة  ادي  الكائن  سنت2ار  

باش2ية  ادي زم عمالة خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  زم  باش2ية  ادي  زم   ادي 

خريبكة.

123

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه
إعالن عن إجراء بحث

مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 
ب2زيري  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري 
إلى غاوة   2020 27 و2ل22   ابتداء من 
بحث في مشر ع   2020 أغسطس   5
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
العن2ان  جن2ني  الرح2م  عبد  الس2د 
س2دي  جماعة  اجنينات  أ الد  د ار 
محمد بن رحال، املتعلق بحفر  جلب 
املنزل2ة  االستعماالت  أجل  من  املاء 
 السقي  بامللك املدع2 الباللع  البالغة 
كبير  نصف  خدام  احد  مساحته 
س2دي  بجماعة  الكائن  كبير  خدام 
محمد بن رحال ق2ادة أ الد ب2زيري  
دائرة سطات ا تن2ب2ة إقل2م سطات.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
س2دي محمد بن رحال ق2ادة أ الد 
ب2زيري  دائرة سطات ا تن2ب2ة إقل2م 

سطات.
124

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه
إعالن عن إجراء بحث

مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 
أكلمام   - لهري  ق2ادة  بمقر  س2جري 
 2020 و2ل22    27 من  ابتداء  أزكزا 
بحث   2020 أغسطس   5 غاوة  إلى 
بحفر  جلب  الترخ2ص  مشر ع  في 
لفائدة الس2دة خد جة أو2ب  املاء، 
العن2ان ادخسال د ار امهر ق لهري 
املاء  بحفر  جلب  املتعلق  خن2فرة، 
هكتارات فقط    05 من أجل السقي 
البالغة    2 ا حر ش  املدع2  بامللك 
87 سنت2ار  آر   52 9 هكتار  مساحته 
لهري  ق2ادة  لهري  بجماعة  الكائن 
إقل2م  خن2فرة  دائرة  أزكزا  أكلمام   -

خن2فرة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
لهري ق2ادة لهري - أكلمام أزكزا دائرة 

خن2فرة إقل2م خن2فرة.
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

بمقر ق2ادة أك2دود ابتداء  س2جري  

غاوة  إلى   2020 و2ل22   27 من  

2020  بحث في مشر ع  5 أغسطس 

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

حي  العن2ان  امري  احسين  الس2د 

املتعلق بحفر  جلب  النهضة أزيالل، 

بامللك املدع2  السقي  من أجل  املاء 

ب2مازير اوت مري 1 البالغة مساحته 2 

هكتار 8 آر 93 سنت2ار الكائن بجماعة 

جامدة ن2مرص2د ق2ادة أك2دود دائرة 

أزيالل إقل2م أزيالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

جامدة ن2مرص2د ق2ادة أك2دود دائرة 

أزيالل إقل2م أزيالل.

126 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

جاسا ت  ق2ادة  بمقر  س2جري  

إلى غاوة   2020 27 و2ل22  ابتداء من  

2020  بحث في مشر ع  5 أغسطس 

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

معه  االصفر  من  و2سف  الس2د 

العن2ان د ار ا الد اخل2فة الشط2بة 

املتعلق  السراغنة،  قلعة  تسا ت 

السقي  أجل  من  املاء  بحفر  جلب 

البالغة  البصيرة  املدع2  بامللك 

سنت2ار   78 آر   8 هكتار   1 مساحته 

ق2ادة  الشط2بة  بجماعة  الكائن 

تسا ت دائرة القلعة - بني عامر إقل2م 

قلعة السراغنة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

الشط2بة ق2ادة تسا ت دائرة القلعة 

- بني عامر إقل2م قلعة السراغنة.

127 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

بمقر ق2ادة تسا ت ابتداء  س2جري  

 5 غاوة  إلى   2020 و2ل22   27 من  

مشر ع  في  بحث    2020 أغسطس 

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

حي  العن2ان  عط2ش  العربي  الس2د 

املتعلق  القلعة،   131 رقم  البهتة 

السقي  أجل  من  املاء  بحفر  جلب 

البالغة  ب2كيزن  املدع2  بامللك 

91 سنت2ار  آر   81 1 هكتار  مساحته 

ق2ادة  الشط2بة  بجماعة  الكائن 

تسا ت دائرة القلعة - بني عامر إقل2م 

قلعة السراغنة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

الشط2بة ق2ادة تسا ت دائرة القلعة 

- بني عامر إقل2م قلعة السراغنة.
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

ق2ادة  ا يزغت  بمقر  س2جري  

إلى غاوة   2020 27 و2ل22  ابتداء من  

2020  بحث في مشر ع  5 أغسطس 

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

حل2ان  محمد  سع2د  الس2دون 

اوت  الفالحي  املركز  العن2ان  حل2ان 

املتعلق  مالل،  بني  جاكزيرت   دي 

 5 أجل سقي  من  املاء  بحفر  جلب 

امان  املدع2  بامللك  فقط  هكتارات 

نتزرين البالغة مساحته 5 هكتار 11 

آر 20 سنت2ار الكائن بجماعة اسك�سي 

ق2ادة  ا يزغت دائرة  ا يزغت إقل2م 

أزيالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  ق2ادة  ا يزغت  اسك�سي 

 ا يزغت إقل2م أزيالل.
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
الشكران  ق2ادة  بمقر  س2جري  
إلى غاوة   2020 27 و2ل22  ابتداء من  
2020  بحث في مشر ع  5 أغسطس 
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
الس2د الصا ح جفالة العن2ان املصلى 
 ،7 الدار  رقم   20 الزنقة  القدومة 
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
السقي بامللك املدع2 سه2ب ا ح2مر 
خدامة  ربع   9 مساحته  البالغة 
خدام الكائن بجماعة تشرافت ق2ادة 
إقل2م  ا تعد  أبي  دائرة  الشكران 

خريبكة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
أبي  دائرة  الشكران  ق2ادة  تشرافت 

ا تعد إقل2م خريبكة.
130 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
سع2د  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري  
 2020 و2ل22   27 من   ابتداء  ال2اد 
إلى غاوة 5 أغسطس 2020  بحث في 
مشر ع الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
حل2مي  العزيز  عبد  الس2د  لفائدة 
ا الد  عامر  د ار  العن2ان  معه   من 
اسماع2ل ا الد اسع2د ال2اد، املتعلق 
السقي  أجل  من  املاء  بحفر  جلب 
بامللك املدع2 املرس البالغة مساحته 
الكائن  سنت2ار   32 آر   33 هكتار   3
بجماعة أ الد سع2د ال2اد ق2ادة أ الد 
سع2د ال2اد دائرة قصبة جادلة إقل2م 

بني مالل.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
أ الد سع2د ال2اد ق2ادة أ الد سع2د 
بني  إقل2م  جادلة  قصبة  دائرة  ال2اد 

مالل.
131 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

بئر   - ب2لن2ار  ق2ادة  بمقر  س2جري  

 2020 و2ل22   27 من   ابتداء  مز ي 

إلى غاوة 5 أغسطس 2020  بحث في 

مشر ع الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

لفائدة الس2د محمد قباش العن2ان 

د ار الكنانسة ا الد ابراه2م جماعة 

املتعلق بحفر  جلب املاء  بئر مز ي، 

من أجل السقي بامللك املدع2 ب2اض 

سنت2ار   62 آر   23 البالغة مساحته 

جقريبا الكائن بجماعة بئر مز ي ق2ادة 

خريبكة  دائرة  مز ي  بئر   - ب2لن2ار 

إقل2م خريبكة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

بئر مز ي   - بئر مز ي ق2ادة ب2لن2ار 

دائرة خريبكة إقل2م خريبكة.

132 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 

ابتداء  كيسر  ق2ادة  بمقر  س2جري  

 5 غاوة  إلى   2020 و2ل22   27 من  

مشر ع  في  بحث    2020 أغسطس 

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

الس2د خل2د ب2سنة العن2ان االزهر 

عمارة 20 رقم 5 شطر 7/1 البرن2�سي 

املتعلق بحفر  جلب  الدار الب2ضاء، 

املنزل2ة  االستعماالت  أجل  من  املاء 

 السقي بامللك املدع2 الرمال البالغة 

ا6 سنت2ار  آر   63 1 هكتار  مساحته 

كيسر  ق2ادة  ريما  بجماعة  الكائن 

دائرة سطات ا تن2ب2ة إقل2م سطات.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  كيسر  ق2ادة  ريما 

ا تن2ب2ة إقل2م سطات.

133 
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 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع
نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
جابر  س2دي  ق2ادة  بمقر  س2جري  
إلى غاوة   2020 27 و2ل22  ابتداء من  
2020  بحث في مشر ع  5 أغسطس 
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
ممثلها   SAMAGRO SARL شركة 
محمد السف2اني العن2ان حي الفضل 
املتعلق  بني مالل،   22 رقم   1 بل2ك 
جز يد  أجل  من  املاء  بحفر  جلب 
محطة جلف2ف ا ح2امض باملاء بامللك 
املدعC/20325 (P1 - P2 ( 2) البالغة 
الكائن  هكتار   292.8359 مساحته 
س2دي  ق2ادة  جابر  س2دي  بجماعة 
جابر  دائرة بني مالل إقل2م بني مالل.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
س2دي جابر ق2ادة س2دي جابر  دائرة 

بني مالل إقل2م بني مالل.
134 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع
نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
ب2م2�سى  أحد  ق2ادة  بمقر  س2جري  
إلى غاوة   2020 27 و2ل22  ابتداء من  
2020  بحث في مشر ع  5 أغسطس 
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
العن2ان  العبدالل2ي  صا ح  الس2د 
د ار ا حدادشة احد ب2م2�سى س2ق 
املاء  بحفر  جلب  املتعلق  السبت، 
سنت2ار  5ا  آر   90 سقي  أجل  من 
بامللك املدع2 الغبير البالغة مساحته 
الكائن  سنت2ار   57 آر   22 هكتار   2
أحد  ق2ادة  ب2م2�سى  أحمد  بجماعة 
الغرب2ة  م2�سى  بني  دائرة  ب2م2�سى 

إقل2م الفق2ه بن صا ح.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
ب2م2�سى  ب2م2�سى ق2ادة أحد  أحمد 
دائرة بني م2�سى الغرب2ة إقل2م الفق2ه 

بن صا ح.
135

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
زراد  أ الد  ق2ادة  بمقر  س2جري  
إلى غاوة   2020 27 و2ل22  ابتداء من  
2020  بحث في مشر ع  5 أغسطس 
لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
د ار  العن2ان  عاللي  الزهرة  الس2دة 
القلعة،  اصب2ح  ا الد  حشاد  ا الد 
أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 
البالغة  املدع2 كالس  بامللك  السقي 
67 سنت2ار  آر   25 2 هكتار  مساحته 
ق2ادة  صب2ح  أ الد  بجماعة  الكائن 
أ الد زراد دائرة القلعة - أهل الغابة 

إقل2م قلعة السراغنة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  زراد  أ الد  ق2ادة  أ الد صب2ح 
قلعة  إقل2م  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.
136 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 
ببني مالل  الرب2ع  املائي ألم  ا ح2ض 
بئر   - ب2لن2ار  ق2ادة  بمقر  س2جري  
 2020 و2ل22   27 من   ابتداء  مز ي 
إلى غاوة 5 أغسطس 2020  بحث في 
مشر ع الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 
الفاجحي  املصطفى  الس2د  لفائدة 
هللا  عبد  م2الي  زنقة   82 العن2ان 
املاء  بحفر  جلب  املتعلق  خريبكة، 
فقط  هكتارات   5 سقي  أجل  من 
ادريس  ا حاج  ملك  املدع2  بامللك 
 31 آر   15 7 هكتار  البالغة مساحته 
بئر  بجماعة  الكائن  جقريبا  سنت2ار 
مز ي ق2ادة ب2لن2ار - بئر مز ي دائرة 

خريبكة إقل2م خريبكة.
لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 
بئر مز ي   - بئر مز ي ق2ادة ب2لن2ار 

دائرة خريبكة إقل2م خريبكة.
137 

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

وكرين  بني  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة  2020 و2ل22   27 من   ابتداء 

2020 بحث في مشر ع   5 أغسطس 

لفائدة  املاء  بحفر  جلب  الترخ2ص 

العن2ان  جمراني  امل2ل2دي  الس2د 

الث2الث،  جماعة  اله2ا رة  د ار 

أجل  من  املاء  بحفر  جلب  املتعلق 

االستعماالت املنزل2ة  السقي بامللك 

املدع2 أرض لهباطة البالغة مساحته 

بجماعة  الكائن  كبار  أربعة خدادوم 

دائرة  وكرين  بني  ق2ادة  الث2الت 

سطات ا تن2ب2ة إقل2م سطات.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  وكرين  بني  ق2ادة  الث2الت 

سطات ا تن2ب2ة إقل2م سطات.

138

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

وكرين  بني  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى   2020 و2ل22    27 من  ابتداء 

في  بحث   2020 أغسطس   5 غاوة 

بحفر  جلب  الترخ2ص  مشر ع 
عميري  سع2د  الس2د  لفائدة  املاء، 

2 لهرا يين  العن2ان د ار أ الد العربي 

املتعلق بحفر  جلب  الدار الب2ضاء، 

املنزل2ة  االستعماالت  أجل  من  املاء 
بامللك املدع2 أرض حمري   املنفردة   

اثنين  خدامين  مساحته  البالغة 

كبيرون الكائن بجماعة الث2الث ق2ادة 

ا تن2ب2ة  سطات  دائرة  وكرين  بني 

إقل2م سطات.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  وكرين  بني  ق2ادة  الث2الث 

سطات ا تن2ب2ة إقل2م سطات.

139

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

الغابة  أهل  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 27 و2ل22   ابتداء من 

بحث في مشر ع   2020 أغسطس   5

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

العن2ان  واسين  ا حق  عبد  الس2د 

السلطان  درب  السلطان  مرس 

الفداء، املتعلق بحفر  جلب املاء من 

أجل السقي بامللك املدع2 بالد كاف 

هكتار  ا  البالغة مساحته  الثغالب  

بجماعة  الكائن  سنت2ار   35 آر   95

أ الد الشرقي ق2ادة أهل الغابة دائرة 

القلعة - أهل الغابة إقل2م السراغنة.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

أ الد الشرقي ق2ادة أهل الغابة دائرة 

قلعة  إقل2م  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.

140

 كالة ا ح2ض املائي ألم الرب2ع

نظام امل2اه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  كالة  أصدره  قرار  بم2جب 

ا ح2ض املائي ألم الرب2ع ببني مالل، 

وكرين  جنانت  ق2ادة  بمقر  س2جري 

إلى غاوة   2020 27 و2ل22   ابتداء من 

بحث في مشر ع   2020 أغسطس   5

لفائدة  الترخ2ص بحفر  جلب املاء، 

الس2د محماد اسد ن  العن2ان د ار 

بحفر  املتعلق  أزيالل،  جنانت  اطار 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء   جلب 

املدع2 جيرست كاف  البالغة مساحته 

بجماعة  الكائن  سنت2ار    93 آر   52

جنانت ق2ادة جنانت دائرة بز  إقل2م 

أزيالل.

لقد جم  ضع امللف بمقر جماعة 

جنانت ق2ادة جنانت دائرة بز  إقل2م 

أزيالل.
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 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرجه  قرار  بم2جب 

رقم  لسب2  املائي  ا ح2ض   كالة 

و2ن22   30 بتاريخ  ح.ج   2020/3060

العقار  على  س2جري  الذي   2020

م2ض2ع   «55 «مبر كة  املسمى 

اي   07/71165 العقاري  الرسم 

 11 بتاريخ  إوجار مصادق عل2ه  عقد 

با تماعة  املت2اجد   2020 فبراور 

اإلدارية  امللحقة  بنس2دة،  التراب2ة 

 ز اغة، عمالة فاس، ابتداء من جاريخ 

23 و2ل22 2020 إلى غاوة 3 أغسطس 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020

املاء  ثقب  جلب  بإنجاز  الترخ2ص 

منه من أجل جز يد معمل ا خل باملاء 

 STE VINAIGRERIE شركة  لفائدة 

في   CONTINENTALE DE FES

ا حامل  القان2ني  ممثلها  شخص 

.S260236 لبطاقة التعريف ال2طن2ة

54

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرجه  قرار  بم2جب 

رقم  لسب2  املائي  ا ح2ض   كالة 

و2ن22   30 بتاريخ  ح.ج   2020/3061

العقار  على  س2جري  الذي   2020

شهادة  اي  بلفض2ل  «فدان  املسمى 

املت2اجد   2020/01 عدد  االستغالل 

دائرة  العن2صر  التراب2ة  با تماعة 

 صفر ، إقل2م صفر ، ابتداء من جاريخ 

23 و2ل22 2020 إلى غاوة 3 أغسطس 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020

املاء  ثقب  جلب  بإنجاز  الترخ2ص 

 7.8679 منه من أجل سقي مساحة 

هكتارات لفائدة الس2د اف2كال ادريس 

ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

.CB1713

55

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بم2جب قرار أصدرجه مدورة  كالة 

ا ح2ض املائي لسب2 رقم 2020/3062 

الذي   2020 و2ن22   30 بتاريخ  ح.ج 

«حمزة»  س2جري على العقار املسمى 

 69/44390 امللك2ة عدد  اي شهادة 

سبع  التراب2ة  با تماعة  املت2اجد 

إقل2م  دائرة م2الي يعق2ب،  ر ا�سي، 

جاريخ  من  ابتداء  يعق2ب،   م2الي 

23 و2ل22 2020 إلى غاوة 3 أغسطس 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020

الترخ2ص بإنجاز ثقب  جلب املاء منه 

هكتارات   5 مساحة  سقي  أجل  من 

لفائدة الس2د الغ2اطي احمد ا حامل 

.C217289 لبطاقة التعريف ال2طن2ة

56

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بم2جب قرار أصدرجه مدورة  كالة 

ا ح2ض املائي لسب2 رقم 2020/3038 

الذي   2020 و2ل22  فاجح  بتاريخ  ح.ج 

«ض2عة  العقار املسمى  س2جري على 

امللك2ة  شهادة  اي  حمزة»  س2دي 

املت2اجد با تماعة   41/14420 عدد 

دائرة  اخ2ار،  س2دي  كندر  التراب2ة 

 صفر ، إقل2م صفر ، ابتداء من جاريخ 

27 و2ل22 2020 إلى غاوة 5 أغسطس 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020

الترخ2ص بإنجاز ثقب  جلب املاء منه 

من أجل سقي مساحة 1.0010 هكتارا 

لفائدة الس2د حمزا ي امحمد ا حامل 

.D4721 لبطاقة التعريف ال2طن2ة

57

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرجه  قرار  بم2جب 

رقم  لسب2  املائي  ا ح2ض   كالة 

ح.ج بتاريخ فاجح و2ل22   2020/3063

العقار  على  س2جري  الذي   2020

 املسمى «املالح-الضاوة-كاعة ا حمري»

اي ش2اهد االستغالل رقم 08   09   

10 املت2اجد با تماعة التراب2ة س2دي 

إقل2م  ملطة،  جامع  أ الد  دا د،دائرة 

 م2الي يعق2ب ابتداء  ابتداء من جاريخ 

27 و2ل22 2020 إلى غاوة 5 أغسطس 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020

سب2  من  اد  املاء  بجلب  الترخ2ص 

الساكن  عمر  ح2دار  الس2د  لفائدة 

عين  حي سع2دة  ا1  رقم   11 بزنقة 

هار ن فاس.

58

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بم2جب قرار أصدرجه مدورة  كالة 

ا ح2ض املائي لسب2 رقم 2020/3051 

الذي   2020 و2ن22   26 بتاريخ  ح.ج 

من  الفالح2ة  األرض  على  س2جري 

الثاني  ا حسن  له  املغف2ر  ج2زيع 

شهادة  اات  الد لة  ألمالك   التابعة 

إدارية عدد 252 بتاريخ 10/06/2020 

ارم2الت،ق2ادة  التراب2ة  با تماعة 

س2دي  إقل2م  بهت،  دائرة  مختار، 

جاريخ  من  ابتداء  ابتداء    قاسم، 

ا2 و2ل22 2020 إلى غاوة 3 أغسطس 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020

الترخ2ص بإنجاز ثقب  جلب املاء منه 

هكتارا  60.ا  من أجل سقي مساحة 

لفائدة الس2د غ2اتي امحمد ا حامل 

.GN99871 لبطاقة التعريف ال2طن2ة

60

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بم2جب قرار أصدرجه مدورة  كالة 

ا ح2ض املائي لسب2 رقم 2020/3044 

 2020 و2ن22   26 بتاريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  س2جري  الذي 
العقاري  الرسم  اي  «ا حسن2ة» 

الكائن بقب2لة أ الد    R/16082 عدد 

املت2اجد  مل2ك  ا الد  فرقة  وحيى 

با تماعة التراب2ة دار بلعامري، ق2ادة 

دائرة س2دي سل2مان،  دار بلعامري، 

 إقل2م س2دي سل2مان ابتداء من جاريخ 

و2ل22  ا2  غاوة  إلى   2020 و2ل22   16

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020

املاء  ثقب  جلب  بإنجاز  الترخ2ص 

 2.2652 منه من أجل سقي مساحة 

ابريبر  زهرة  السادة  لفائدة  هكتارا 

ا حاملين  لبصير  ابراش   احمد 

 GA22885 لبطاقتي التعريف ال2طن2ة 

.GA17362  

61

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرجه  قرار  بم2جب 

رقم  لسب2  املائي  ا ح2ض   كالة 

و2ن22   26 بتاريخ  2020/3054ح.ج 

العقار  على  س2جري  الذي   2020

ا تماعي املدع2 القراط باملكان املسمى 

التابع للتماعة السالل2ة  «القراط»  

عدد  االستغالل  شهادة  اي  القراط 

867 بتاريخ 11 ديسمبر 2019  املت2اجد 

العسل2جي،  دار  التراب2ة  با تماعة 

بهت،  دائرة  العسل2جي،  دار  ق2ادة 

من جاريخ   إقل2م س2دي قاسم ابتداء 

ا2 و2ل22 2020 إلى غاوة 3 أغسطس 

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020

الترخ2ص بإنجاز ثقب  جلب املاء منه 

من أجل سقي مساحة 1 هكتار لفائدة 

الس2د الهادي حريدة ا حامل لبطاقة 

.GN12219التعريف ال2طن2ة ا
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 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

بم2جب قرار أصدرجه مدورة  كالة 
ا ح2ض املائي لسب2 رقم 2020/3041 
الذي   2020 و2ن22   25 بتاريخ  ح.ج 
س2جري على العقار املسمى س2م2ن 
 R/1995 كابي اي الرسم العقاري عدد
 ملحق اجفاق2ة شراكة بين القطاعين 
العقارات  ح2ل  العام  ا خاص 
ا خاص  للملك  التابعة  الفالح2ة 
للد لة املغرب2ة مشر ع رقم ا05392 
2015  الكائن  ديسمبر   18 بتاريخ 
الضم  منطقة  الرياحي  ا الد  بد ار 
س2ق  التراب2ة  با تماعة  س3سا 
ق2ادة س2ق الثالثاء  الغرب،  الثالثاء 
الغرب  الثالثاء  دائرة س2ق   الغرب، 
جاريخ  من  ابتداء  القن2طرة،   إقل2م 
ا2 و2ل22 2020 إلى غاوة 3 أغسطس 
مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020
الترخ2ص بإنجاز ثقب  جلب املاء منه 
املاش2ة لفائدة شركة  من أجل إر اء 
 DOMAINE ELEVAGE GHARB
القان2ني  ممثلها  شخص  في  ممثلة 
الس2د الط2ب دري�سي ا حامل لبطاقة 

.FL1128 التعريف ال2طن2ة
63

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

بم2جب قرار أصدرجه مدورة  كالة 
ا ح2ض املائي لسب2 رقم 2020/3053 
الذي   2020 و2ن22   26 بتاريخ  ح.ج 
س2جري على العقار ا تماعي املدع2 
املسمى  باملكان  العر س2ين  درقا ة 
للتماعة  التابلع  العر س2ين  درقا ة 
اي  العر س2ين  درقا ة  السالل2ة 
بتاريخ   05 عدد  االستغالل  شهادة 
املت2اجد با تماعة   2020 مارس   15
ق2ادة ا ح2افات،  التراب2ة ا ح2افات، 
إقل2م  مالك،  بني  الغرب  دائرة 
جاريخ  من  ابتداء  قاسم،   س2دي 
ا2 و2ل22 2020 إلى غاوة 3 أغسطس 
مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020
الترخ2ص بإنجاز ثقب  جلب املاء منه 

هكتارات  ا  مساحة  سقي  أجل  من 
لفائدة الس2د محمد  حل2بي ا حامل 
.G162919 لبطاقة التعريف ال2طن2ة
64

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

بم2جب قرار أصدرجه مدورة  كالة 
ا ح2ض املائي لسب2 رقم 2020/3050 
الذي   2020 و2ن22   26 بتاريخ  ح.ج 
الرض2ة  القطعة  على   س2جري 
الفالح2ة الب2رية ضمن ج2زيع املغف2ر 
جراه  هللا  ط2ب  الثاني  ا حسن  له 
الكائنة بمزارع جج2نة  التابعة للمركز 
إدارية  شهادة  اات  6ا2  الفالحي 
 2020 و2ن22   15 بتاريخ   519 عدد 
العسل2جي،  دار  التراب2ة  با تماعة 
بهت،   دائرة  العسل2جي،  دار  ق2ادة 
 إقل2م س2دي قاسم، ابتداء من جاريخ 
و2ل22  ا2  غاوة  إلى   2020 و2ل22   16
مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020
الترخ2ص بإنجاز ثقب  جلب املاء منه 
من أجل سقي مساحة 3 هكتارا لفائدة 
الس2د ا ح2زي عبد اللط2ف ا حامل 

.GN5082 لبطاقة التعريف ال2طن2ة
65

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرجه  قرار  بم2جب 
 كالة ا ح2ض املائي لسب2 رقم ح.ج 
2020/3049 بتاريخ 26 و2ن22 2020 
الذي س2جري على القطعة األرض2ة 
الفالح2ة من ج2زيع املغف2ر له ا حسن 
الثاني ط2ب هللا جراه الكائنة بتعا ن2ة 
مشرع ارضم التابعة للمركز الفالحي 
 517 رقم  إدارية  شهادة  اات  6ا2 
با تماعة   2020 و2ن22   11 بتاريخ 
دار  ق2ادة  العسل2جي،  دار  التراب2ة 
العسل2جي، دائرة بهت، إقل2م س2دي 
و2ل22   16 جاريخ  من  ابتداء  قاسم، 
2020 إلى غاوة ا2 و2ل22 2020 بحث 
الترخ2ص  مشر ع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب  جلب املاء منه، من أجل 

لفائدة  هكتارات   8 مساحة  سقي 
الس2د ب2 دن محمد ا حامل لبطاقة 

.GN68658 التعريف ال2طن2ة
66

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرجه  قرار  بم2جب 
 كالة ا ح2ض املائي لسب2 رقم ح.ج 
2020/3048 بتاريخ 26 و2ن22 2020 
املسمى  العقار  على  س2جري  الذي 
اي الرسم العقاري رقم   III مبر كة 
الصفافعة  بقب2لة  الكائن   R/9951
ق2ادة  التراب2ة القصيب2ة،  با تماعة 
إقل2م  القصيب2ة،  دائرة  القصيب2ة، 
جاريخ من  ابتداء  سل2مان،   س2دي 
و2ل22  ا2  إلى غاوة   2020 و2ل22   16
مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020
املاء  ثقب  جلب  بإنجاز  الترخ2ص 
منه، من أجل سقي مساحة 1,0731 
هكتارا لفائدة الس2د حم2د ب2مهدي 
ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

.GA2108ا
67

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرجه  قرار  بم2جب 
 كالة ا ح2ض املائي لسب2 رقم ح.ج 
2020/3047 بتاريخ 26 و2ن22 2020 
املسمى  العقار  على  س2جري  الذي 
مل2اني املساعدة اي الرسم العقاري 
با تماعة  املت2اجد   R/34527 رقم 
أ الد  ق2ادة  احسين،  أ الد  التراب2ة 
سل2مان،  س2دي  دائرة  احسين، 
من  ابتداء  سل2مان،  س2دي  إقل2م 
غاوة إلى   2020 و2ل22   16  جاريخ 
بحث علني في شأن   2020 و2ل22  ا2 
مشر ع الترخ2ص بإنجاز ثقب  جلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 
السادة  لفائدة  هكتارا   3,8932
ا حامل  اله2م2ر عبد هللا  من معه 

.Gلبطاقة التعريف ال2طن2ة 0229ا
68

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرجه  قرار  بم2جب 

 كالة ا ح2ض املائي لسب2 رقم ح.ج 

2020/3046 بتاريخ 26 و2ن22 2020 

الفالحي  العقار  على  س2جري  الذي 

اي شهادة املكتب ا ته2ي لالستثمار 

بتاريخ   158 رقم  للغرب  الفالحي 

با تماعة  املت2اجد   2020 ماي   7

ق2ادة أزغار أ الد بن  التراب2ة ازغار، 

حمادي، دائرة س2دي سل2مان، إقل2م 

جاريخ من  ابتداء  سل2مان،   س2دي 

و2ل22  ا2  إلى غاوة   2020 و2ل22   16

مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020

ثقب  جلب  بإنجاز  الترخ2ص 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

الس2د  لفائدة  هكتارا   11,3962

عالل ال2رد ا حامل لبطاقة التعريف 

.G79150 ال2طن2ة

69

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرجه  قرار  بم2جب 

 كالة ا ح2ض املائي لسب2 رقم ح.ج 

2020/3045 بتاريخ 26 و2ن22 2020 

املسمى  العقار  على  س2جري  الذي 
C اي الرسم العقاري  عبد السالم2ة 
أ الد  بقب2لة  الكائن   R/16844 رقم 

املت2اجد  مل2ك  أ الد  فرقة  وحيى 

با تماعة التراب2ة دار بلعامري، ق2ادة 

دائرة س2دي سل2مان،  دار بلعامري، 

من  ابتداء  سل2مان،  س2دي  إقل2م 

غاوة إلى   2020 و2ل22   16  جاريخ 

بحث علني في شأن   2020 و2ل22  ا2 

مشر ع الترخ2ص بإنجاز ثقب  جلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السادة  لفائدة  هكتارا   1,8535
لبصير  ابراش  ابريبر  احمد  زهرة 

ا حاملين لبطاقتي التعريف ال2طن2ة 

.GA17362  GA22885
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 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرجه  قرار  بم2جب 
 كالة ا ح2ض املائي لسب2 رقم ح.ج 
2020/3052 بتاريخ 26 و2ن22 2020 
ا تماعي  العقار  على  س2جري  الذي 
املدع2 القراط باملكان املسمى القراط 
القراط  السالل2ة  للتماعة  التابع 
 202 رقم  االستغالل  شهادة  اي 
املت2اجد   2020 مارس   17 بتاريخ 
العسل2جي،  دار  التراب2ة  با تماعة 
بهت،  دائرة  العسل2جي،  دار  ق2ادة 
إقل2م س2دي قاسم، ابتداء من جاريخ 
ا2 و2ل22 2020 إلى غاوة 3 أغسطس 
مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020
املاء  ثقب  جلب  بإنجاز  الترخ2ص 

 1,80 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

هكتارا لفائدة الس2د م2ل2د السباعي 

ال2طن2ة  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

.G16598ا

71

 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرجه  قرار  بم2جب 

 كالة ا ح2ض املائي لسب2 رقم ح.ج 

2020/3039 بتاريخ 25 و2ن22 2020 

املسمى  العقار  على  س2جري  الذي 

بالد م2الي علي الكثيري اي الرسم 

العقاري R/15496 الكائن بقب2لة بني 

س2دي  ضريح  الشت2انة  د ار  مالك 

العامري املت2اجد با تماعة التراب2ة 

دائرة  ا خنيشات،  ق2ادة  ج2غ2لت، 

ابتداء  قاسم،  س2دي  إقل2م   رغة، 

إلى غاوة  2020 و2ل22  ا2  جاريخ   من 

3 أغسطس 2020 بحث علني في شأن 

مشر ع الترخ2ص بإنجاز بئرون  جلب 

مساحة  أجل سقي  من  منهما،  املاء 

 SOCIETE لفائدة شركة  هكتارا   15

 MAROCAINE OUM WARAE

ممثلة في شخص ممثلها   SARL AU

القان2ني الس2د  ائل عنيبات ا حامل 

.GJلبطاقة التعريف ال2طن2ة 5263ا
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 كالة ا ح2ض املائي لسب2

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرجه  قرار  بم2جب 

رقم  لسب2  املائي  ا ح2ض   كالة 
و2ن22   23 بتاريخ   2020/3031 ح.ج 
العقار  على  س2جري  الذي   2020
اي   2773 بقعة  حدادة  املسمى 
 13/110166 رقم  العقاري  الرسم 
بتجزئة حدادة طريق مهدوة  الكائن 
دائرة  القن2طرة،  التراب2ة  با تماعة 
 ،5 اإلدارية  امللحقة  ا ج2ه،  أ الد 
جاريخ من  ابتداء  القن2طرة،   إقل2م 
و2ل22   23 إلى غاوة   2020 و2ل22   13
مشر ع  شأن  في  علني  بحث   2020
املاء  ثقب  جلب  بإنجاز  الترخ2ص 
 0,02 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 
عبد  محمد  الس2د  لفائدة  هكتارا 
التعريف  لبطاقة  ا حامل  الن2ر 

.A25ال2طن2ة 079ا
73
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