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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

6لتزم  ملعلنون في ميد ن  إلشهاج  لقانوني إثبات هويتهم و لسلطات  ملسندة إليهم.
وال تتحمل  إلد جة أ6ة مسؤولية فيما 6تعلق بمضمون  إلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

C-MY PUB
SARL

في  للجمع  لعام  الستثنائي  تبعا 
محدودة  للشركة   ملقر  الرتماعي 

 ملسؤولية قرج شركاؤها ما 6لي :
شاجع   5  : تغييف  ملقر  الرتماعي 
فرنسا  لشقة جقم 01 أكد ل،  لرباط.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   3 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020، تحت  لرقم 104233.
1 P

LA PLUME ROUGE COM
شركة ذ ت  سم رماعي
جأسمالها : 10.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 5 زنقة عبد  لسالم 
 لقباج ) ملرج سابقا(

متجر جقم 2 حسان،  لرباط
تصفية نهائية

تبعا ملد ولة محضر  لجمع  لعام 
 13  لعادي  ملنعقد  ستثنائيا بتاجيخ 
شركاء  لشركة  قرج   ،2020 6نا6ر 
 LA PLUME ROUGE COM ملسماة 
مقرها  رماعي،  ذ ت  سم  شركة 
5 زنقة عبد  لسالم  لقباج  بالرباط، 
) ملرج سابقا( متجر جقم 2 حسان، ما 

6لي :
من  تصفية  لشركة نهائيا  بتد ء 

تاجيخ 31 أكتوبر 2019.
إقفال  لسجل  لتجاجي.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
جقم  تحت   ،2020 6نا6ر   29 6وم 

.104152
بمثابة مقتطف وبيان

2 P

STE DAHBIA
SARL

 ملقر  الرتماعي : جياض  لزيتون ب 

س 81 - 3 مكناس

RC : 39201

إغالق لتصفية  لشركة
في  عرفي  ملؤجخ  عقد  بمقت�سى 

4 فبف 6ر 2020، قرج  لشركاء لشركة 

STE DAHBIA SARL ما 6لي :

إقفال تصفية  لشركة و لتشطي  

عليها من  لسجل  لتجاجي.

 STE DAHBIA تصفية  لشركة 

.SARL
مكان  لتصفية )جياض  لزيتون ب 

- س 81 - 3 مكناس(.

)هارر  لغنيمي   سم  ملوقفة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 
.(D949813 جقم

تاجيخ  لتوقيف )4 فبف 6ر 2020).

باملحكمة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   2 بتاجيخ  بمكناس   لتجاجية 

2020، تحت جقم 179 وجقم  لسجل 

 لتجاجي 39201.

3 P

AUTO SERVICES PIDO
SARL

تكوين شركة
بتماجة  مؤجخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2020 6نا6ر   23 بتاجيخ 

 لقو نين  الساسية لشركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :

إصالح  لسياج ت،   :  لهدف 

 لعجالت.

تجزئة جياض أوالد مطاع   :  ملقر 
قطاع 3 جقم 145 تماجة.

بما  جأس  ملال  حدد   : جأس  ملال 
قدجه 100.000 دجهم.

تد ج  لشركة من طرف   :  لتسييف 
وعبد  أدجف   لسيد ن  لسعودي 

 لكبيف  لشرقاوي ملدة غيف محدودة.
بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
بتماجة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاجيخ 2 فبف 6ر 2020.
جقم  لسجل  لتجاجي 129451.

4 P

FIDUCIAIRE FISTAR

 IMM ATLAS B APPT 7 AVENUE HOUCINE

BEN ALI VN MEKNES

HIMA CASH
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : MAGAZIN N°20
 IMMB E AL MANSUR ZARKAE

5 MEKNES
مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع   ،2020 6نا6ر   2 بمكناس في 
ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 
مساهم  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة، 

و حد وذلك على  ألسس  لتالية :
.HIMA CASH : لتسمية 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لشكل 
 ملحدودة ذ ت مساهم و حد.

 TRANSFERT : لهدف  الرتماعي 
.D’ARGENT

رميع  لعمليات  عامة  وبصفة 
ذ ت  لهدف  لصناعي،  لتجاجي، 
و لعقاجي،  ملتعلقة   ملالي،  لتجهيزي 
بصفة مباشرة أو غيف مباشرة بالهدف 
في  تساهم  أن  6حتمل  أو   الرتماعي 

تنمية  لشركة.

 ملدة : 99 سنة.

 MAGAZIN N°20 : مقر  لشركة 

 IMMB E AL MANSOUR ZARKAE

.MEKNES
في  حدد   : جأسمال  لشركة 

إلى  مقسم  نقد ،  دجهم   100.000

 100 قيمة كل حصة  حصة،   1000

دجهم.

ويد6ر  لشركة  يسيف   :  لتسييف 

 لسيد هشام مزيان، وذلك ملدة غيف 

محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

6نا6ر إلى 31 ديسمبف.

جئيس  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية  كتابة  لضبط 

 ،2020 فبف 6ر   7 بتاجيخ  بمكناس 

وسجل تجاجي جقم 49297.
مقتطف للنشر

5 P

FIDUCIAIRE FISTAR

 IMM ATLAS B APPT 7 AVENUE HOUCINE

BEN ALI VN MEKNES

LATICONS
SARL

جأسمالها : 1.000.000 دجهم

موزع إلى 10.000 نصي  بقيمة 100 

دجهم للنصي 

 ملقر  الرتماعي :  لنعيم 4.3، 15، 
جقم 1، مكناس

بمقت�سى  لجمعية  لعامة 

 ،2019 ديسمبف   14  ملنعقدة بتاجيخ 

 ،4.3 بالنعيم  بمقر  لشركة  لكائن 
1 مكناس، تم  التفاق على  15، جقم 

ما 6لي :
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في  حصص  لشركاء  رميع  بيع 

 لشركة للسيد  لحمد وي مصطفى 
وتثبت  لقانون  للشركة  مسيف 

 ألسا�سي للشركة.

جئيس  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية  كتابة  لضبط 

 2019 ديسمبف   18 بتاجيخ  بمكناس 

وسجل تجاجي جقم 29421.
مقتطف للنشر

6 P

FIDUCIAIRE FISTAR

 IMM ATLAS B APPT 7 AVENUE HOUCINE

BEN ALI VN MEKNES

FRIGO MAYMOUN
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : DAYT SDAR

 AIT CHAIB C/R BITIT AIN

TAOUJDATE

بمقت�سى  لجمعية  لعامة 

 ،2019 ديسمبف   12  ملنعقدة بتاجيخ 

بمقر  لشركة  لكائن بضا6ة إسدج 6ت 

 شعي   لجماعة  لقروية بطيط عين 

تاورطات، تم  التفاق على ما 6لي :

للشركة  تحويل  ملقر  الرتماعي 

من ضا6ة  سدج 6ت  شعي   لجماعة 

إلى  تاورطات  عين  بطيط   لقروية 

لحسن  أ6ت  بوحسين  أ6ت  دو ج 

أويوسف  لجماعة  لقروية لقصيف، 
وتثبيت  لقانون  تاورطات  عين 

 ألسا�سي للشركة.

جئيس  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية  كتابة  لضبط 

 2019 ديسمبف   18 بتاجيخ  بمكناس 

وسجل تجاجي جقم 48513.
مقتطف للنشر

7 P

CLIM PLUS COM
SARL AU

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 6نا6ر   17 بتاجيخ   لرباط، 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك وحيد.

 CLIM PLUS COM  :  لتسمية 

.SARL AU

في  مقاولة   :  لهدف  الرتماعي 

تركي  وإصالح  ألرهزة  لكهربائية.

مقاول في أشغال مختلفة وأشغال 

 لبناء.

تصد6ر و ستيف د.
ج سمال  لشركة : 100.000 دجهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة  لو حدة.

 لسيد بنه جشيد، 1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

94،  لطابق  جقم  عماجة   :  ملقر 
 ،05 جقم  شقة  نابولي،  زنقة   ألول، 

 ملحيط،  لرباط.

 ملسيف :  لسيد بنه جشيد.
بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

باملحكمة  لتجاجية بالرباط 142727.

8 P

ALB AUTO PIECES
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط تم تأسيس   2020 6نا6ر   28

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي 

تحمل  لخصائص  لتالية :

 ALB AUTO شركة   :  لتسمية 

PIECES ش ذ م م.

شاي،  قاعة   :  لهدف  الرتماعي 

بيع شر ء عقاقيف  لسياج ت.
 100.000  : جأسمال  لشركة 

دجهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 2 حي  لرياض   :  ملقر  الرتماعي 

سيدي عالل  لبحر وي تفلت.

 لتسييف :  لسيد عماج محمد.

تم لدى كتابة   :  إل6د ع  لقانوني 

بتفلت  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاجيخ 2 فبف 6ر 2020، تحت جقم 15.

9 P

DALSI NORD
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
ج سمالها : 100.000 دجهم

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاجيخ 7 6نا6ر 

2020 بتماجة تم تأسيس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة بالصفات  لتالية :

تحمل  لشركة  سم   :  لتسمية 

.DALSI NORD SARL AU

:  لطابق  لسفلي   ملقر  الرتماعي 

عين  تجزئة أوالد زعيف،   1439 عماجة 

عودة، تماجة.

أشغال  عقاجي،  مطوج   :  لهدف 

 لبناء وأشغال متعددة.
بمبلغ  حدد   : مال  لشركة  ج س 

 1000 دجهم مقسمة على   100.000

 100 قيمة  لحصة  لو حدة  حصة، 

دجهم، تمتلكها :

 لسيدة  لكبيفة  لر مي.

في  محددة  مدة  لشركة   :  ملدة 

99 سنة  بتد ء من تاجيخ تسجيلها في 

 لسجل  لتجاجي.

:  لسيدة  يسيف  لشركة   :  لتسييف 

 لكبيفة  لر مي.
سجلت  لشركة بالسجل  لتجاجي 

للمحكمة  البتد ئية بتماجة تحت جقم 

.129453

10 P

C’PRINT
SARL

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بالد ج 

تم   ،2019 ديسمبف   12 في   لبيضاء 

تحرير قانون أسا�سي لشركة محدودة 

 ملسؤولية خاصياتها كالتالي :

.C’PRINT : لتسمية 

 لهدف : مو د  لتغليف و لتعبئة.

 ملقر  الرتماعي : 10 شاجع  لحرية 
 لطابق 3 شقة 5  لد ج  لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.
دجهم،   500.000  :  لرأسمال 
حصة  رتماعية   5000 مقسم غلى 
للو حدة  كتتبت  دجهم   100 بقيمة 
وسددت كلها نقد  من طرف  لشركاء 

كما 6لي :
نوج  لد6ن  لعثماني   لسيد 

 لصقلي 1250 حصة  رتماعية.
 لسيدة بنيد6كت صوفي لوسيان 

 وليفيي 750 حصة  رتماعية.
سكينة  لعثماني  كاميليا   آلنسة 

 لصقلي 750 حصة  رتماعية.
 آلنسة  وفيليا  لعثماني  لصقلي 

750 حصة  رتماعية.
سيلية  لعثماني   آلنسة  6ناس 

 لصقلي 750 حصة  رتماعية.
6نيس  لعثماني  لصقلي   لسيد 

750 حصة  رتماعية.
 لتسييف : أسند للسيد نوج  لد6ن 

 لعثماني  لصقلي ملدة غيف محدودة.
من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
لالحتياط  لقانوني   5%  :  ألجباح 

و لفائض 6وزع تبعا لقر ج  لشركاء.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالد ج  باملحكمة   لتجاجية   لضبط 
 لبيضاء في 4 فبف 6ر 2020، تحت جقم 

729418 س ت جقم 455431.
11 P

 BOULANGERIE PATISSERIE
ABDESLAM

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم
 ملقر   الرتماعي : حي  ألمل جقم 229 

عين  لعودة، تماجة
تأسيس

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمور  
تمت  ملصادقة   ،2019 12 أكتوبر 
ذ ت  لشركة  على  لقانون  ألسا�سي 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذ ت  لخصائص  آلتية :
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 :  لتسمية  لتجاجية 

 BOULANGERIE PATISSERIE

.ABDESLAM

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 لهدف : مخبزة وحلويات.

رميع  لعمليات  عامة  بصفة 

 لتجاجية  ملرتبطة بصفة مباشرة أو 

غيف مباشرة بنشاط  لشركة.

جقم  حي  ألمل   :  ملقر  الرتماعي 

229 عين  لعودة، تماجة.
دجهم   100.000  : جأس  ملال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة  لو حدة.

 ملدة : 99 سنة بعد  لتأسيس.

حميد  لجنيني  :  لسيد   لتسييف 

ملدة غيف محدودة.

باملركز  تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 

بتاجيخ  بالرباط  لالستثماج   لجهوي 

تحت جقم س ت   ،2019 نوفمبف   19

.129071

12 P

فيطا كوم

مكت   لحسابات و لجبا6ات و ستشاجة 

 ملقاوالت
30 زنقة لبنان  لشقة جقم 8 حي  ملحيط، 

 لرباط

 لهاتف : 0537723012

STE MAGIE SHOP
SARL

ج سمال : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي تجزئة  لوفاق
جقم 1128 تماجة

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 

29 نوفمبف 2019 بالرباط تم تأسيس 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 6قدج 
مقرها  دجهم   100.000  : ج سمالها 

 الرتماعي بالعنو ن  لتالي :

تجزئة  لوفاق جقم 1128 بتماجة.

 MAGIE SHOP  لتسمية : شركة 

.SARL

 لهدف :  لتجاجة.

تجزئة  لوفاق   :  ملقر  الرتماعي 
جقم 1128 تماجة.

6وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

في  حدد   :  لر سمال  الرتماعي 

 1000 إلى  مقسم  دجهم   100.000

دجهم   100 حصة  رتماعية بمقد ج 

لكل حصة، مخصصة كما 6لي :

 10 سليم  مساعف   لسيد 

حصص.

 لسيدة بحموش بهاء 10 حصص.

 10 لينى  مساعف   لسيدة 

حصص.

 10 ساجة  مساعف   لسيدة 

حصص.

 20 صد6ق  مساعف   لسيد 

حصة.

 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى 31 ديسمبف.

تسييف  لشركة : تم تعيين  لسيدة 

مساعف  و لسيدة  ساجة  مساعف 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف6ن  لينى 

محددة.

باملركز  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ  بالرباط  لالستثماج   لجهوي 

7 6نا6ر 2020.
جقم  لسجل  لتجاجي : 129355.

لالستشاجة و لتنبيه فيطا كوم

13 P

STE WORD OF BEAUTY
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

RC N°92365

حل  لشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرج بتماجة 

قرج  لجمع   ،2019 ديسمبف   25 في 

 WORD لشركة   لعام  الستثنائي 

مالها  ج س  م  م  ش   OF BEAUTY

في  مقرها  لرئي�سي  دجهم،   100.000
جقم   11 قطاع   1U  لرباط زنقة أجز 

12 حي  لرياض، ما 6لي :

 لفسخ  ملسبق وتصفية  لشركة.

في  لرباط  مقر  لتصفية  تحد6د 
حي   12 جقم   11 قطاع   1U زنقة أجز 

 لرياض.

فريحة  6اسين  تعيين  لسيد 
كمصفي للشركة بدون مقابل.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
جقم  تحت   ،2020 6نا6ر   29 بتاجيخ 

.104152
14 P

STE  THE MILKMAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

برشيك وحيد
تاسيس شركة

مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم  قد   ،2020 6نا6ر   7 في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة  
تحمل  و لتي  ذ ت  لشريك  لوحيد 

 لخصائص  لتالية :
.STE THE MILKMAN : لتسمية 

 لهدف  الرتماعي : مقهى.
 100.000  : ج سمال  لشركة 

دجهم.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.
 1194 تماجة   :  ملقر  الرتماعي 

 قامة  لوفاق  ج ك متجر 3.
 لتسييف : محمد بنعلي.

 ال6د ع  لقانوني : 04/02/2020.
بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 
 : بتماجة  باملحكمة  البتد ئية 

.129433
15 P

 STE MORCHID
ALUMINIUM

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ج سمالها : 300.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : تجزئة جياض أوالد 
مطاع سكتوج 1 جقم 392 تماجة

لقر ج ت  لجمع  لعام  تبعا 
 MORCHID لشركة   الستثنائي 
محدودة  شركة   ALUMINIUM
ماي   29 بتاجيخ   ملسؤولية،  ملنعقد 

2019 تم  قر ج :
عنو ن  ملقر  الرتماعي  تغييف 
بأوالد  للشركة،  لى  ملحل  لكائن 

عكبة عين عتيق تماجة.

من  لقانون   5 تعد6ل  لفصل 

 السا�سي.

على  لقانون  السا�سي   ملصادقة 

 ملعدل.

للشركة  تم  ال6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية بالرباط بتاجيخ 22 

6نا6ر 2020، تحت جقم 104032.

16 P

STE GOUCAFE
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 6نا6ر   28 بتاجيخ  بالرباط 

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة لشريك وحيد بالخصائص 

 لتالية :

 STE كوكافي   :  لتسمية 

.GOUCAFE

في  و التجاج  :  لتسويق   لهدف 

 لقهوة.

:  قامة 6اسمينة   ملقر  الرتماعي 

تجزئة »هدى» جقم 22 تماجة  ملركز.

 100.000  :  لر سمال  الرتماعي 

حصة   1000 مقسمة  لى  دجهم 

 رتماعية من فئة 100 دجهم للحصة 

بالكامل  لسيدة  حازتها   لو حدة 

حنان ألحيان  لشريكة  لوحيدة.

 ملدة : 99 سنة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  ديسمبف   31 في  وتنتهي  6نا6ر 

سنة.

تسييف  مهمة  أسندت   :  لتسييف 

 لشركة ملدة غيف محدودة  لى  لسيدة 

حنان  لحيان.

كتابة  لدى  تم  ال6د ع  لقانوني 

بتماجة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاجيخ 2 فبف6ر 2020.
مقتطف للنشر و لبيان

 ملسيفة  لوحيدة للشركة

17 P
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STE TEREBROC
SARL AU

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  قد   ،2019 ديسمبف   5
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
شريك وحيد و لتي تحمل  لخصائص 

 لتالية:
 STE TEREBROC  :  لتسمية 

.SARL AU
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
مسؤولية محدودة ذ ت شريك وحيد.
:  الشغال   لهدف  الرتماعي 
كر ء  وشر ء  بيع  و لبناء،   ملختلفة 

آليات  لصناعة  ملعدنية.
 100.000  : جأسمال  لشركة 

دجهم.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.
 ملقر  الرتماعي : 41 زنقة  6ت باها 

 لسوي�سي  لرباط.
 لتسييف : عثمان تازي.

بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 
جقم 142731 بالرباط بتاجيخ 2 فبف 6ر 

2020، تحت جقم 792.
18 P

 STE ABERTIS NEGOCE
SARL AU

قر ج  لشريك  لوحيد  بمور  
لشركة   2019 أكتوبر   14 بتاجيخ 
 ABERTIS NEGOCE SARL AU
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 100.000 ج سمالها  وحيد،  بشريك 

دجهم قرجو  ما 6لي :
للشركة  تحويل  ملقر  الرتماعي 
ماجس فتح  لخيف  لرقم   3 من تجزئة 
30 تماجة  لى 12 جياض  الندلس 559 
 10 559510  لشقة جقم  أ   1 ف ب 

 لرياض  لرباط.
تحيين  لقانون  السا�سي للشركة.

بكتابة  تم  ال6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 
 ،2019 ديسمبف   5 بتاجيخ  بالرباط 

تحت  لرقم 103322.
19 P

STE EVE.SNS CLEAN

SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

محضر  لجمع  لعام  بمور  

 EVE.SNS CLEAN الستثنائي لشركة 

أبريل   2 6وم  ش.م.م.ش.و.  ملنعقد 

2019، لقد تقرج ما 6لي :

تغييف نشاط  لشركة من  لبستنة 

 لى  لتجاجة.

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة  لى 

 لعنو ن  لتالي حي ربني رماعة جقم 4 

 لبساتين مكناس.

تعد6ل  لقانون  السا�سي للشركة.

لدى  تم  ال6د ع  لقانوني  وقد 

للمحكمة  لتجاجية  كات   لضبط 

 18 بتاجيخ   1852 بمكناس تحت جقم 

أبريل 2019.
 العالن و لنشر

20 P

 STE ITSTYLE  MENA &

AFRIQUE

شركة محدودة  ملسؤولية 

جأسمالها : 100.000  دجهم

مقرها  الرتماعي : 77 شاجع عقبة، 

شقة جقم 4 أكد ل  لرباط.

ملد والت  ملساهمين،  طبقا 

 ملجتمعين بالجمع  لعام  لغيف  لعادي 

تقرج  قد   ،2020 6نا6ر   13 بتاجيخ 

تحويل  ملقر  الرتماعي  ملورود سابقا 

تانسيفت،  و د  زنقة   18 بالرباط 

شاجع   77 أكد ل  لى   23  لشقة جقم 

عقبة،  لشقة جقم 4  كد ل  لرباط.

من  ) ملقر  الرتماعي(   4  لبند 

 لقانون  السا�سي قد تغيف باملناسبة.

بكتابة  تم  لوضع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 

 ،2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ  بالرباط، 

تحت جقم 104281.

21 P

STE SUSHI ARIJ
SARL AU

تاسيس شركة
 STE SUSHI ARIJ  :  سم  لشركة 

. SARL
 لصفة  لقانونية : ش.م.م.

 7  : تسجيل  لعقد  لعرفي  تاجيخ 
6نا6ر 2020 بالرباط.

 لهدف  الرتماعي : مطعم ومقهى.
دجهم   10.000  : ج سمال  لشركة 
مقسمة  لى 100 حصة من فئة 100 

دجهم للحصة للشريكين :
أحبا عبد  لو حد ....... 20 حصة.
 لعوجف  بر هيم ....... 40 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتاسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.
من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
جياض   172 جقم   :  ملقر  الرتماعي 

والد مطاع 2 تماجة.
 لتسييف :  لسيد  لعوجف  بر هيم.
 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

129415 بمحكمة تماجة.
22 P

 لشركة  الئتمانية للتدقيق و الستشاج ت 

 لسعد ني

»صوفيد س»

محاس  معتمد

مقرها : سكتوج 9،  قامة أمل عماجة جقم 12، 

حي  لرياض  لرباط

 لهاتف : 05.37.57.20.33

 لفاكس : 05.37.71.22.05

sofidace@menara.ma : لبف6د  اللكتفوني 

STE MACAKIZI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

في مؤجخ  عرفي  عقد  على   بناء  
ومسجل  بالرباط   2020 6نا6ر   24  
أعلن   ،2020 6نا6ر   27 في  بالرباط 
ذ ت  لشركة   لقانون  السا�سي 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد بالخاصيات  لتالية :

 STE  :  لتسمية   الرتماعية 

MACAKIZI ش.م.م.ش.و.

شركة   :  لشكل  لقانوني للشركة 

ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشريك  لوحيد.

 لنشاط  الرتماعي :  لشركة ذ ت 

نشاط في كل من  ملغرب و لخاجج.

و لتكوين  هندسة  لتكوين 

 ملستمر، و الستشاج ت في  لتكوين.

) ملعاجض  و د جة  ملشاجيع  تنظيم 

هذه  رميع  في  و لتكوين  و لندو ت 

 النشطة(.

و لخاججي،   لتو صل  لد خلي 

6تعلق  فيما  وغيف  ملباشر   ملباشر 

بالتفويج ملنتجات وخدمات  لعمالء.

 نشاء و كتساب  ملشاجكة و الد جة 

في رميع أشكاله في رميع  لشركات 

 لتي لها عالقة مباشرة أو غيف مباشرة 

بنشاط  لشركة.

في  ملعد ت  و لتجاجة   لبيع 

و ملنتجات.

و الشغال   لتدجي ،  لتد ول 

 ملختلفة.
زنقة و د زيز،   4  :  ملقر  الرتماعي 

7، أكد ل   لطابق  لثالث، شقة جقم 

 لرباط.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 100.000 من  مكون   :  لر سمال 

حصة قيمة   1000 دجهم مقسم  لى 

كل و حدة منها 100 دجهم مرقمة من 

حصة موزعة كلها على   1000 1  لى 

 لسيدة زين  بلحاج عمر.

: يسيف  لشركة وملدة غيف   لتسييف 

محدودة  لسيدة زين  بلحاج عمر.

 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

 لى 31 ديسمبف.

باملحكمة   نجز  ال6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   2 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 
جقم   ،87772 جقم  تحت   ،2020

 142733 جقم   لتسجيل  لتجاجي 

باملحكمة  لتجاجية بالرباط.

23 P
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 لشركة  الئتمانية للتدقيق و الستشاج ت 
 لسعد ني

»صوفيد س»
محاس  معتمد

مقرها : سكتوج 9،  قامة أمل عماجة جقم 12، 
حي  لرياض  لرباط

 لهاتف : 05.37.57.20.33
 لفاكس : 05.37.71.22.05

sofidace@menara.ma : لبف6د  اللكتفوني 

STE RABMO GROUP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 20 بناء  على عقد عرفي مؤجخ في 
6نا6ر 2020 بالرباط ومسجل بالرباط 
أعلن  لقانون   ،2020 6نا6ر   27 في 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   السا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد   ملحدودة 

بالخاصيات  لتالية :
 STE  :  لتسمية   الرتماعية 

RABMO GROUP  ش.م.م.ش.و.
شركة   :  لشكل  لقانوني للشركة 
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشريك  لوحيد.
 لنشاط  الرتماعي :  لشركة ذ ت 

نشاط في كل من  ملغرب و لخاجج :
و ملنتجات  وشر ء  ملعد ت  بيع 
و لبيطرية  و لخدمات  لطبية 

و لزج عية ؛
بيع وشر ء  ملنتج  لكيميائي ؛

 التصال عبف  النتفنيت،  التصاالت 
 لخاجرية وصناعة  العالن ؛

 لتهيئة و الشغال  ملختلفة.
 ستيف د وتصد6ر.

 لتكوين و لخبفة  لتقنية.
و ملنتجات  وشر ء  ملعد ت  بيع 

و لخدمات في  ملجال  لصناعي.
معد ت  و ستئجاج  شر ء  بيع، 

 لنقل للمناولة و الشغال  لرئيسية.
نقل  ملستخدمين.

في  ملنتجات  رميع  لتد والت 
و لخدمات.

زنقة و د زيز،   4  :  ملقر  الرتماعي 
7، أكد ل   لطابق  لثالث، شقة جقم 

 لرباط.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 100.000 من  مكون   :  لر سمال 
حصة قيمة   1000 دجهم مقسم  لى 
كل و حدة منها 100 دجهم مرقمة من 
حصة موزعة كلها على   1000 1  لى 

 لسيدة  6مان  فر عين.
: يسيف  لشركة وملدة غيف   لتسييف 

محدودة  لسيدة  6مان  فر عين.
 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

 لى 31 ديسمبف.
باملحكمة   نجز  ال6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   2 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 
جقم   ،87773 جقم  تحت   ،2020
 142735 جقم   لتسجيل  لتجاجي 

باملحكمة  لتجاجية بالرباط.
24 P

مجموعة الطواهري اخوان
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم
مقرها  الرتماعي :  لشقة جقم 1 
عماجة س،  قامة  لطو هري 4، 

لغر بلية سال
 2 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ 
شركة  تأسست  بسال   2020 6نا6ر 

ذ ت  ملميز تها كالتالي :
مجموعة  لطو هري   :  لتسمية 

 خو ن ش.م
رميع  عقاجي،  منعش   :  لهدف 

أعمال  لبناء.
جقم  :  لشقة   ملقر  الرتماعي 
 ،4 عماجة س،  قامة  لطو هري   ،1

لغر بلية سال.
مبلغ  في  حدد   : ج سمال  لشركة 
 1000 مقسم  لى  دجهم   100.000
دجهم   100 قيمتها  حصة  رتماعية 
للحصة  لو حدة موزعة على  لشكل 

 لتالي :
 750  ... علي   لسيد  لطو هري 

حصة.
 250  ... رالل   لسيد  لطو هري 

حصة.
من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تكوينها  لنهائي.
من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

6د6ر  لشركة  لسيد   :  لتسييف 

محدودة  غيف  ملدة  علي   لطر هري 

وبصالحيات المنتهية.

ضمان  لتوقيع  الرتماعي  بتم 

بشكل مشتفك من قبل  ملد6ر  ملشاجك 

و لشريك  علي   لسيد  لطو هري 

 لسيد  لطو هري رالل.

كتابة  لدى  تم  ال6د ع  لقانوني 

جقم  تحت  بسال  باملحكمة   لضبط 

34023، ومسجل في  لسجل  لتجاجي 

تحت جقم 31115.

25 P

 STE NOUH GARDE

SARL

تاسيس شركة
عقد  لجمع  لعام  بمقت�سى 

6نا6ر   15 بتاجيخ   لتاسي�سي  ملنعقد 

 STE شركة  تاسيس  تم   ،2020

NOUH GARDE SARL باملو صفات 

 لتالية :

 STE NOUH GARDE  :  لتسمية 

.SARL

 2 جقم   : عنو ن مقرها  الرتماعي 

زنقة  بن حجر  لدكاج ت   37 عماجة 

فاس.

 100.000 جأسمال  لشركة  مبلغ 

1000 حصة بقيمة  دجهم مكون من 

محسن  ذهبي  للسيد  حصة    500

 لساكن بتجزئة  لوحدة جقم 89 أوالد 

سعيد تاونات.

زكرياء  للسيد  حصة  و500 

حي  زنقة   3 جقم   لحمد ني  لساكن 

صحر وة فاس.

غرض  لشركة :  لحر سة.

ذهبي محسن   :  لتسييف للسيد ن 

و لحمد ني زكرياء.

من  رلها  تاسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة  بتد ء من تقييدها 

بالسجل  لتجاجي.

كتابة  لدى  تم  ال6د ع  لقانوني 
بفاس  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
جقم  تحت   ،2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ 
تسجيل  وتم   40311120005448
 لشركة بالسجل  لتجاجي تحت جقم 

.21823
26 P

بالجريدة  وقع  خطأ   ستدج ك 
 10 بتاجيخ   5597 عدد   لرسمية 
رمادى  آلخرة 1441  ملو فق 5 فبف 6ر 

.2020
BEAUTY SAB SPA

عوض : ثم  إل6د ع  لقانوني بكتابة 
لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 
تحت جقم   2020 6نا6ر   21 بسال 6وم 

.101
....................................................
..........................................................

..........................................................
ثم  إل6د ع  لقانوني بكتابة   : 6قرأ 
لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 
تحت جقم   2020 6نا6ر   21 بسال 6وم 

.34007
......................................................
...........................................................
............................................................

 لباقي بدون تغييف.
27 P

 SOCIETE HCK HTL 
MANAGEMENT

SA
تأسيس شركة مجهولة  إلسم

على إثر  لعقد  لعرفي  لذي وقعه 
تم  أسفله،  في  لشركة   ملساهمين 
لشركة  وضع  لقو نين  ألساسية 
مجهولة  إلسم، و لتي من خصائصها: 
 SOCIETE  :1 لتسمية  إلرتماعية-

.HCK HTL MANAGEMENT SA
-2  ملوضوع :

إستغالل فندق يشغل أكثف من   -
10 أشخاص.

-  لكر ء بو سطة  لتسييف  لحر.
-  فتحاص  ملؤسسات  لفندقية.

-  ملقر  إلرتماعي : حي  ألمل، شاجع 
 لشفشاوني، خنيفرة.
-4  ملدة : 99 سنة.
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 300.000.00  : -5  لرأسمال 
دجهم، مكونة من 3000 سهم، بقيمة 
100 دجهم للسهم موزعة عل  لشكل 

 لتالي :
 1590 بسيط  -  لسيد  دجيس 

سهما.
-  لسيد عبد  لرحيم عماني 1050 

سهما.
-  لسيد محمد زجو لي بوخال 300 

سهما.
-  لسيد موالي  لحسن  ملساعد 

 إلدجي�سي 30 سهما.
-  لسيد أنيس فؤ د 30 سهما.

-2  لتسييف :  تفق  ملساهمون على 
تعيين إد جيي  لشركة كما 6لي :

جئيسا  بسيط   لسيد  دجيس 
للشركة.

نائبا  عماني  عبد  لرحيم   لسيد 
لرئيس  لشركة.

 لسيد محمد زجو لي بوخال مد6ر  
عاما للشركة.

فاتح  من   : -7  لسنة  ملحاسبية 
6نا6ر إلى 31 ديسمبف.

تم   إل6د ع  لقانوني   : -8  إل6د ع 
مصلحة  لسجل  لتجاجي  لدى 
تحت  بخنيفرة  باملحكمة  إلبتد ئية 
فبف 6ر   2 بتاجيخ   ،2020/37 جقم 

2020،  لسجل  لتجاجي جقم 3211.
28 P

STE. CABETRAC

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE IMM

 N°1 AV. Med. V 2eme ETAGE APPT N°3

TEMARA

TEL : 05.37.64.06.62

GSM : 06.67.84.92.47

 SOTRANJAD
 SARL

جأسمالها : 100.000.00 دجهم 
مقرها  إلرتماعي  :حي مسروج 2 جقم 

227 تماجة
حل  لشركة

محضر  لجمع  لعام  على  بناء  
 2019 17 ديسمبف   إلستثنائي بتاجيخ 
 SOTRANJAD لشركة  قرج  لشركاء 
دجهم   100.000.00 جأسمالها   SARL
جقم   2 مقرها  إلرتماعي حي مسروج 

227 تماجة ما 6لي :

 لحل  ملسبق للشركة.

عبد  لعظيم  مصفي  تعيين 

 لعسال.

6قع  مقر  لتصفية  لذي  تحد6د 
بحي مسروج 2 جقم 227 تماجة.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتماجة  باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 
.D3092 بتاجيخ 5 فبف 6ر 2020 جقم

29 P

STE SAKAT
S.A.R.L A.U

جأسمالها : 2.200.000.00 دجهم

تعد6ل
قرج  لجمع  لعام  إلستثنائي 

للشركة  ملنعقد بتاجيخ 7 فبف 6ر 2020 

تعد6ل  لسجل  لتجاجي للشركة على 

 لشكل  لتالي :
من  جأسمال  لشركة  جفع 

إلى  دجهم   2.200.000.00

4.200.000.00 دجهم.

تم  إل6د ع    :  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  إلبتد ئية بالعيون بتاجيخ 7 
فبف 6ر 2020 جقم2020/320.

30 P

LAAY-ENVIRONNEMENT
S.A.R.L

ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 1.000.000.00

DH

RC : 30709

تم بالعيون بتاجيخ 14 6نا6ر 2020 

إنشاء شركة بالخصائص  لتالية :

LAAY-  :  لتسمية 

.ENVIRONNEMENT

 لنشاط : 

وإد جة  مكافحة  لتلوث  خدمات 

 لنفا6ات.

 إعادة  لتدوير.

رميع وسائل  لنقل.

 لتصد6ر و إلستيف د.

 لتجاجة  لعامة.

 ملقر  إلرتماعي : زنقة بوذني  جقم 

219 حي خط  لرملة 1  لعيون.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

1.000.000.00 دجهم  جأس  ملال : 

مقسمة على 10000 حصة كل و حد 

100.00 دجهم، رميعها في ملك :

حسن  لساعدي  سيدي   لسيد: 

10.000 حصة.

سيدي حسن  :  لسيد،   لتسييف 

 لساعدي عين كمسيف وحيد للشركة 

ملدة غيف محدودة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  إلبتد ئية   لقانوني 

2020 تحت  3 فبف 6ر  بالعيون بتاجيخ 

قم 2020/281.

31 P

TRCHJ
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جأسمالها : 100.000.00 دجهم

مقر  لتصفية : 10 زنقة  لحرية 

 لطابق  لثالث  لرقم 5  لد ج لبيضاء

 لسجل  لتجاجي : 420155

 نتهاء  لتصفية 
قرج  لجمع  لعام  إلستثنائي   1-

 2019 ديسمبف   22 بتاجيخ   ملنعقد 

لشركة TRCHJ SARL ش.م.م ما 6لي :

 ملو فقة على كل  لحساب  لنهائي 

للتصفية  لجيبية للشركة.

لعملية  لحل   إلغالق  لنهائي 

 لجيبي  ملسبق.

إعفاء وتبفئة ذمة  ملصفي.

من  تشطي   لشركة  طل  

جقم  بالبيضاء   لسجل  لتجاجي 

.420155

بكتابة   تم  إل6د ع  لقانوني   2-

 420155 ضبط  لسجل  لتجاجي 

للمحكمة  لتجاجية بالبيضاء بيوم 22 

ديسمبف 2019 تحت جقم 725084

32 P

JARIDI FRERES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 120.000.00 دجهم

مقرها  إلرتماعي :تجزئة الشومييف 1 
جقم 12 حي  لرياض  لرباط

جقم  لسجل  لتجاجي 51213
حل  لشركة

رردي  شركاء  لشركة  قرج 
محدودة،  مسؤولية  ذ ت  إخو ن 
جأسمالها 120.000.00 دجهم، مقرها 
 إلرتماعي تجزئة الشومييف 1 جقم 12 

حي  لرياض  لرباط ما 6لي :
حل  لشركة.

محمد  رريدي  تعيين  لسيد   -
 A412991 لحامل للبطاقة  لوطنية 

كمصفي للشركة.
تعيين مقر  لتصفية في تجزئة   -
حي  لرياض   12 جقم   1 الشومييف 

 لرباط.
في  تم   إل6د ع  لقانوني  وقد 
 5  ملحكمة  لتجاجية بالرباط بتاجيخ 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 104222.
33 P

HIDAYA MANAGEMENT

CHAL PRO
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت شريك و حد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاجيخ 
تم وضع  لقانون   ،2020 6نا6ر   28
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  و حد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :
 CHAL  : -  لتسمية  إلرتماعية 

.PRO SARL AU
-  لهدف  إلرتماعي : 

-1 أعمال  لبناء.
-2  عمال مختلفة.

 30 :عماجة  -  ملقر  إلرتماعي 
8 شاجع موالي أحمد  لوكيلي،  شقة 

حسان،  لرباط.
سنة   99  : - ملدة  إلرتماعية 

 بتد ء من تاجيخ تأسيسها.
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- لرأسمال  إلرتماعي: 

على  موزعة  دجهم   100000.00

دجهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة وزعت كما 6لي :

 لسيد علي شوكود 1000 حصة.

 لسنة  إلرتماعية : تبدأ من فاتح 

6نا6ر إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

علي  - لتسييف:  لسيد 

شوكود،مسيف وحيد للشركة ملدة غيف 

محدودة.
إ6د ع  لسجل  لتجاجي  تم 

باملحكمة  لتجاجية  بمكت   لضبط 

 2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ  بالرباط 

تحت جقم 858.
34 P

GSM CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

 24 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

6نا6ر 2020، تم تأسيس شركة ذ ت 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد خصائصها كالتالي :

.GSM CAR : 1  لتسمية-

-2  لهدف :

كر ء  لسياج ت بدون سائق.

 11 بلوك   : -3  ملقر  إلرتماعي 

حي   20 جقم  محل  عماجة  ملقاومة 

 لسالم سال.
 500000  : جأسمال  لشركة   4-

دجهم مقسمة إلى 5000 حصة قيمة 

حصة تم تحريرها   100 كل و حدة 

بالكامل وموزعة كما 6لي :

 لسيد محمد كماج 5000 حصة.

-5  ملدة : 99 سنة.

تعيين  لسيدة  تم   : -2  لتسييف 

فاطمة  لزهر ء كماج  لحاملة لبطاقة 

 AB277435  لتعريف  لوطنية جقم 

مسيفة للشركة ملدة غيف محدودة.

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم   -

بسال  للمحكمة  إلبتد ئية   لتجاجي 

تحت جقم 31119.
35 P

إمار كومينيكاسيون- إماركوم
 IMAR COMMUNICATION

IMARCON
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 100.000 دجهم

 لكائن مقرها : د ج بوعزة كلم 25 
طريق أزموج  لد ج لبيضاء

 لسجل  لتجاجي : 302.129
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 24 بتاجيخ   لغيف  لعادي  ملنعقد 
تم  تخاذ  لقر ج ت   ،2019 ديسمبف 

 لتالية :
-1تحويل  ملقر  إلرتماعي 
قر ج  لجمع  لعام تحويل   : للشركة 
سابقا   ملقر  إلرتماعي  لكائن 
 25 كلم  بوعزة  د ج  بالد ج لبيضاء، 
طريق أزموج إلى 18 زنقة البالص حي 
 20320  ملستشفيات  لد ج لبيضاء 
من  لنظام   4 وبالتالي تغييف  لفصل 

 ألسا�سي.
:   إلمضاء   -2 تعيين مسيف رد6د 
: قرج  لجمع  لعام تعيين   إلرتماعي 
مسيف  منص   لحلو  أمين   لسيد 
رد6د للشركة إلى ران   لسيد عمر 
منص   ملسيف  يشغل  لحلو  لذي 

 لوحيد.
حق  أعطى  لجمع  لعام  كما 
لحلو  علي  للسيد   إلمضاء  ملنفرد 
بين  لسيد  وحق  إلمضاء  ملشتفك 
لحلو،  أمين  و لسيد  لحلو  عمر 

كمسيف6ن للشركة.
و12   13 وبالتالي تغييف  لفصلين 

من  لنظام  ألسا�سي.
-3 إعادة صيغة  لنظام  ألسا�سي 
صيغة  إعادة  قرج  لجمع  لعام   :
ذ ت  للشركة   لنظام  ألسا�سي 
 ملسؤولية  ملحدودة و ملصادقة على 
 لنظام  ألسا�سي  لجد6د،  لذي تم 

عرضه من طرف  ملسيف.
-4   إل6د ع  لقانوني : تم  إل6د ع 
باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 
بتاجيخ بالد ج لبيضاء،    لتجاجية 
جقم  تحت   ،2020 فبف 6ر   3  

.729.127
للنشر و لتوزيع

 ملسيف

36 P

BZF CONSULTING

SARL AU
زنقة دكاج  لعماجة 5  لشقة 2  ملحيط  لرباط

BREMI شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم
مقرها  إلرتماعي : تجزئة  ألمال جقم 

5  لصخيف ت
 لسجل  لتجاجي جقم 97759 

إغالق تصفية  لشركة
قرج شركاء شركة BREMI شركة 
مقرها  محدودة،  مسؤولية  ذ ت 
 5 جقم  تجزئة  ألمال   :  إلرتماعي 
بالسجل  و ملسجلة   لصخيف ت 

 لتجاجي تحت جقم 97759 ما 6لي :
إغالق تصفية  لشركة.

ذمة  ملصفي  لسيد  إبر ء   -
حموش  بر هيم.

في  تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 
 3  ملحكمة  لتجاجية بالرباط بتاجيخ 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 104218.
للنشر و إلعالن

37 P 

BZF CONSULTING
زنقة دكاج  لعماجة 5 جقم 2  ملحيط  لرباط

ADVISOR BEAUTE شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم
مقرها  إلرتماعي :  لشقة 1  لعماجة 

1 حد ئق  6ريما سيكتوج 9 زنقة 
 لرمان حي  لرياض  لرباط

جقم  لسجل  لتجاجي: 142711 
تأسيس  شركة

.ADVISOR BEAUTE : لتسمية 
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
شريك  وذ ت  محدودة  مسؤولية 

منفرد.
6اسين  :  لسيد   لشريك  لوحيد 

أكد6م.
 لهدف  إلرتماعي :

 صالون  لحالقة و لتجميل.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 
مقسة إلى 1000 حصة من فئة 100 

دج هم للحصة  لو حدة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 ملقر  إلرتماعي :  لشقة 1  لعماجة 

زنقة   9 سيكتوج  حد ئق  6ريما   1

 لرمان حي  لرياض  لرباط.

 لتسيف : سيتم تسييف  لشركة من 

طرف  لسيد 6اسين أكد6م ملدة غيف 

محددة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

 لقانوني باملحكمة  لتجاجية بالرباط.

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

ثم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي تحت 

جقم 142711 بتاجيخ 5 فبف 6ر 2020.

38 P

كريا استوديو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

لشريك وحيد

جأسمالها : 10.000 دجهم

 ملقر  لتجاجي : محل 142 إقامة 

جياض  لود 6ة 3 عماجة 22 أوالد 

مطاع تماجة  ملغرب

بتاجيخ  بمقت�سى عقد عرفي حرج 

 3 بتاجيخ  وسجل   2019 نوفمبف   8

ديسمبف 2019 تم تعد6ل ما 6لي :

تعد6ل  لهدف  لتجاجي:

- إنشاء وإنتاج وبيع  ألثاث ومو د 

 لد6كوج.

-  لد6كوج  لد خلي.

و لد6كوج  بيع  ألثاث  خلق   -

 لد خلي للصالة.

- تصميم  ملنتج.

ومو د  و ملغلفات  شر ء  ألثاث   -

 لد6كوج و لعطوج  لد خلية في  ملغرب 

و لخاجج.

في  ملغرب  بيع  ألثاث  إعادة   -  

و ألشياء  ومو د  لتغطية  و لخاجج 

 لزخرفية و لعطوج  لد خلية.

و ملكونات  لكهربائية،  -  إلضاءة 

 ملطبخ،  لضماد ت،  ألرهزة، 

 لسجاد،  لسجاريد،  ملو قد، 

 ألقمشة و لجلود.
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- ملشاجكة  ملباشرة أو غيف  ملباشرة 

في رميع  ملعامالت  ملالية أو  لعقاجية 

رميع  ملؤسسات  وفي  أو  ملنقولة 

قد  و لتي  أو  لصناعية،   لتجاجية 

تساهم  أو  بالكائن  لتجاجي  تتعلق 

بشكل مباشر أو غيف مباشر في تحقيقه 

أو في أي كائن مشابه أو متعلق.

-تعد6ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

 لقانوني باملحكمة  لتجاجية بالرباط، 

جقم  تحت   ،2020 6نا6ر   20 بتاجيخ 

.322
لإل6د ع و لنشر

 لتسييف

39 P

 SOCIETE FANACH

BATIMENT
ش.م.م

ذ ت شريك وحيد 

ذ ت جأسمال 6قدج ب : 

5.000.000.00 دجهم

 ملقر  إلرتماعي : 192 حي  لرشاد 

 لطابق  لثاني عين تاورد ت

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بعين 

 2020 6نا6ر   13 بتاجيخ  تاورد ت 

للشركة  قرجت  لجمعية  لعامة 

ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 SOCIETE FANACH وحيد  شريك 

ب   بقدج  جأسمال  ذ ت   BATIMENT

6ورد  و لذي  دجهم   5.000.000.00

مقرها  إلرتماعي ب  192 حي  لرشاد 

 لطابق  لثاني عين تاورد ت ما 6لي :

إلى  توسيع  لهدف  إلرتماعي 

 ألنشطة  لتالية :

مجزء.

حدف  لنشاط  لتالي :

 لبناء.

مسائل مختلفة.

كتابة  تم  إل6د ع  لقانوني لدى  

 لضبط باملحكمة  لتجاجية بمكناس، 

جقم  تحت   ،2020 6نا6ر   27 بتاجيخ 

.408

40 P

SOCIETE ELM NTL MAROC
ش.م.م ذ ت شريك وحيد

ذ ت جأسمال 6قدج ب 100.000 
دجهم

 ملقر  إلرتماعي : متجر جقم 4 
بالطابق  الج�سي عماجة  كد ل 202 

عين تاورطات
مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2019 ديسمبف   25 بتاجيخ  بفاس 
قرجت  لجمعية  لعامة للشركة ذ ت 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
 SOCIETE ELM NTL  لوحيد 
ب  6قدج  جأسمال  ذ ت   MAROC
100.000 دجهم و لذي 6ورد مقرها 
 إلرتماعي ب : متجر جقم 4 بالطابق 
عين   202 عماجة  كد ل   الج�سي 

تاورطات ما 6لي :
من  تغييف  لتسمية  لتجاجية 
SOCIETE ELM NTL MAROC ؛ إلى 

SOCIETE VALHAN OIL
تحويل  ملقر  الرتماعي من : متجر 
4 بالطابق  الج�سي عماجة  كد ل  جقم 
202 عين تاورطات  لى : محل تجاجي 
 لكائن بطريق صفرو تجزئة  لسالم 

جقم 3-141 فاس ؛
إلى  توسيع  لهدف  الرتماعي 

 ألنشطة  لتالية :
تارر في زيوت  لتشحيم ؛

تحيين  لقانون  ألسا�سي ؛
مسائل مختلفة.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بفاس  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
تحت  2020 6نا6ر   27  بتاجيخ 

جقم 392/2020.
 21.741 جقم   لسجل  لتجاجي 

بتاجيخ 27 6نا6ر 2020.
41 P

GOLDEN ARCH
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتماجة 
2020 تم تحرير  لقانون  6نا6ر   24 في 
 GOLDEN« لشركة   ألسا�سي 

ARCH»، بيانتها كالتالي :

 GOLDEN  :  لشكل  لقانوني 
.ARCH SARL

 لهدف  الرتماعي : منعش عقاجي.
إقامة  تماجة،   :  ملقر  الرتماعي 

 لهام 2، شقة جقم 5.
 ملدة : 99 سنة من تاجيخ  لتسجيل 

في  لسجل  لتجاجي.
 12.000.000  : جأس  ملال  مبلغ 
ألف دجهم تم دفعه كليا وقسم إلى 
120.000 نصي  بقيمة 100 دجهم 

لكل نصي  موزعة كالتالي :
 «SENAN HOLDING« شركة 
مقرها  مجهولة  السم،  شركة 
شاجع  لحسن  تماجة   الرتماعي 
 ،B عماجة   ،2 إقامة  لهام   لثاني، 
شقة جقم 5،  لطابق  ألول، مالكة ل 

147.200 نصي  ؛
 لسيد زياد بدوي حسين سنان، 
قاطن بالرباط سكتوج 12، فيال 8، 
شاجع  ليازدي، ز وية زنقة ليلى، مالك 

ل 3200 نصي  ؛
قاطنة  سنان،  ثائرة   لسيدة 
8، شاجع  فيال   ،12 بالر بط سكتوج 
ل  مالك  ليلى،  زنقة  ز وية   ليازدي، 

3200 نصي  ؛
قاطن  سنان،  سلطان   لسيد 
8، شاجع  فيال   ،12 بالرباط سكتوج 
ل  مالك  ليلى،  زنقة  ز وية   ليازدي، 

3200 نصي  ؛
قاطنة  سنان،  جؤى   آلنسة 
8، شاجع  فيال   ،18 بالر بط سكتوج 
ل  مالك  ليلى،  زنقة  ز وية   ليازدي، 

3200 نصي  ؛
 لتسييف : 

 لسيد زياد بدوي حسين سنان،  
بالرباط  قاطن  أجدني  لجنسية، 
سكتوج 12، فيال 8، شاجع  ليازدي، 
لبطاقة  حامل  ليلى،  زنقة  ز وية 
و لسيد   ،AD00820N جقم   إلقامة 
سلطان سنان، فلسطيني  لجنسية، 
فيال   ،12 سكتوج  بالرباط  قاطن 
حي  ليلى،  زنقة  شاجع  ليازدي،   ،8
 لرياض، حامل لبطاقة  إلقامة جقم 
للشركة  مسيف6ن  عينا   A058157J
ويلزمان  لشركة  محدودة  غيف  ملدة 

بتوقيعهما  ملنفصل.

تم  إل6د ع  لقانوني 
بتماجة  باملحكمة  البتد ئية 
تحت  2020 فبف 6ر   2  بتاجيخ 

جقم 3101.
 129457  لسجل  لتجاجي 

 ملحكمة  البتد ئية بتماجة.
42 P

APIMO SERVICE
SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
تفويت  لحصص  وعقد   الستثنائي 
 2020 6نا6ر   12 بتاجيخ   ملنعقد ن 
 12 بتاجيخ  و لنظام  ألسا�سي  ملحين 

6نا6ر 2020 تم ما 6لي :
نقل 100 حصة  رتماعية  لتي في 
حوزة  لسيد ميكيل د جيو بيدجو من 
6متلكها  حصة  رتماعية  لتي   100
 100(  لى  لسيد رون بوندو كا6امبا 

حصة( ؛
ميكيل   ستقالة  ملسيف  لسيد 
رد6د  مسيف  وتعيين  بيدجو  د جيو 

للشركة  لسيد رون بوندو كا6امبا.
للشركة  تحيين  لنظام  ألسا�سي 
وتعد6ل  لفصول  لتي شملها  لتغييف.
وتم  إل6د ع  لقانوني لدى كتابة 
 لضبط باملحكمة  لتجاجية في  لرباط 
جقم  تحت   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 

.104285
43 P

CREAMCOM شركة
حل  لشركة

بمور  عقد عرفي مؤجخ بالرباط 
حل  تم   2015 6وليو   27 بتاجيخ 
شركة ذ ت   CREAMCOM  لشركة 
وحيد،  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
عبد  لرحيم  تعيين  لسيد  تم  وقد 
 لطهاجي كمسؤول عن حل  لشركة 

 ملذكوجة.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
تحت   2020 فبف 6ر   3 بتاجيخ  بسال 
جقم  لسجل  لتجاجي   34041 جقم 

.27033
44 P
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 TRANSPORT MED EL

HASSAN
SARL AU

تأسيس 
بتاجيخ عرفي  عقد   بمور  

تأسيس شركة  تم   2020 فبف 6ر   4  

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 TRANSPORT MED  :  لتسمية 

.EL HASSAN SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

 ملقر : حي مد6نة  لوحدة  لشطر 

 لثاني بلوك I جقم 822 مكرج  لعيون.

نقل   :  لنشاطات  الرتماعية 

 لبضائع لحساب  لغيف.
قسم  دجهم   500.000  : جأسمال 

إلى 5000 حصة من فئة 100 دجهم.

:  ملحجوب   لشريك  لوحيد 

SL1875  : ب.ت.و   ملباجكي 

)5000 حصة(.

 لتسييف : يعهد إلى  لسيد  ملحجوب 

ملباجكي ملدة غيف محدودة.

باملحكمة  تم   إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   2 بتاجيخ  بالعيون  باالبتد ئية 

2020 تحت جقم 2020/311.

45 P

 SOCIETE TRANSPORT DEL

GARDA
SARL AU

تأسيس شركة
تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

شركة باملميز ت  لتالية :

 SOCIETE  :  لتسمية 

.TRANSPORT DEL GARDA

 SARL  :  لشكل  لقانوني للشركة 

AU

مقر  لشركة : تجزئة  لر حة  لرقم 

443 مكرج حي  لقدس  لعيون.

 لنشاط  الرتماعي للشركة : نقل 

أنشطة  لحساب  لغيف،   ألشخاص 

مختلفة.

 100.000  : جأسمال  لشركة 
دجهم.

يعهد إلى  لسيد عثمان   :  لتسييف 
بنعيدة ملدة غيف محدودة.

:  لسيد  ملصطفى زياني   لشركاء 
)1000( حصة بمائة دجهم للحصة.

باملحكمة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   29 بتاجيخ  بالعيون   البتد ئية 

2020 تحت جقم 2020/238.
سجل تجاجي جقم 30241.

46 P

MC IMMO
ش.م.م

تأسيس شركة
مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2019 دسمبف   2 بتاجيخ  بالرباط 
 2020 6نا6ر   22 و ملسجل بالرباط في 
لشركة  إنشاء  لقانون  ألسا�سي  تم 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،  لسيد 
هشام  لشركي و لسيدة هند معروفي.

 لتسمية : MC IMMO ش.م.م.
غرض  لشركة : للشركة نشاطات 

متعددةتتمثل في :
شر ء،  بيع،   لوساطة  لعقاجية، 

كر ء، ... )وكالة عقاجية(.
 الستيف د و لتصد6ر،  لتجاجة ؛

كل  ألشغال  عامة  بصفة 
 لعمومية،  لتجاجية،  لصناعية 
و لعقاجية،  ملرتبطة بشكل مباشر أو 
غيف مباشر بنشاط  لشركة و لتي من 

شأنها  ملساهمة في تنميتها.
 ملقر  لرئي�سي : 15 شاجع  ألبطال، 

شقة 4 أكد ل  لرباط.
مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

6وم تأسيسها.
جأسمال  لشركة : حدد في 10.000 
100 حصة بقيمة،  دجهم مقسما إلى 
على  مقسمة  للحصة  دجهم   100

 لشريكين كما 6لي :
 لسيد هشام  لشركي 50 حصة ؛

 لسيدة هند معروفي 50 حصة.
:  لشركة مسيفة إد جيات   لتسييف 
طرف  لسيد  من  محددة  غيف  وملدة 
هشام  لشركي و لسيدة هند معروفي.

 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

تسجيل  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  بالسجل  لتجاجي   لشركة 

عن طريق  ملركز  لجهوي لإلستثماج 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   2 6وم 

.142751

47 P

شركة طاك�سي كال
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
جأس مال  لشركة : 100.000 دجهم

35 إقامة مروة، محل 39، حي 

ألرحمة - سال

محضر  بمقت�سى  بمقت�سى 

 لجمع  لعام  الستثنائي   لذي عقده 

طاك�سي  لشركة   لشريك  لوحيد 

كال شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 11 بتاجيخ  وحيد  ملنعقد  بشريك 

نوفمبف 2019 تقرج ما 6لي :

 لتصفية و الغالق  لنهائي لشركة 

تقرير  على  كال  ملصادقة  طاك�سي 

حصيلة  لتصفية  وعلى   ملصفي 

أن  لتشطي   إلى  وتجدج  إلشاجة 

 لنهائي للشركة  من  لسجل  لتحليلي 

لدى  ملحكمة  البتد ئية بسال قد تم 

منذ 25 ديسمبف 2019.

س.ت : 33890.
بمثابة مقتطف وبيان

48 P

LE PERLA DE TANGER
SARL

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

سبتمبف  بتاجيخ  بالرباط   ملنعقد 

2019، قرج  لشركاء ما 6لي :

نقل  ملقر  الرتماعي للشركة من 

2 أ شاجع فيال  : حومة طنجة  لبالية 

فيستا 1 و 2 ماجبيف  طنجة.

 ،2 :  لطابق  إلى  لعنو ن  لجد6د 
جقم 11 شاجع 6وسف بن تاشفين جقم 

09-90000 طنجة ؛

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 لتجاجية طنجة تحت جقم 212 بتاجيخ 

22 6نا6ر 2020.
49 P

MARBAR LOGISTICS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 5.000.000 دجهم
 ملقر  لرئي�سي : 5، شاجع عبد 

هللا بن 6اسين،  لطابق  لثالث، 
 لد ج  لبيضاء

سجل  لتجاجي  لد ج  لبيضاء جقم 
112981

تبعا ملحضر  لجمعية  لعامة  لغيف 
 2 بتاجيخ  للشركاء  ملنعقدة   لعاد6ة 

6نا6ر 2020، قرج ما 6لي :
من  جأسمال  لشركة  من   لرفع 
 5.000.000 إلى  دجهم   3.000.000
دجهم أي بما قدجه 2.000.000 دجهم 
إدماج  لحساب  لجاجي  طريق  عن 

للشركاء في جأس  ملال.
جأسمال  لشركة  أصبح  وبذلك 
 5.000 دجهم مقسم إلى   5.000.000
1.000 دجهم للحصة  حصة من فئة 

موزعة على  لنحو  لتالي :
شركة  لنقل  ملغربي 2840 حصة 

من أصل 5000 ؛
و ملعادن  شركة  تحاد  ملالحة 

1220 حصة من أصل 5000 ؛
 لسيد مهدي  لشامي 500 حصة 

من أصل 5000 ؛
تحين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
 لضبط لدى كتابة  لضبط باملحكمة 
 لتجاجية بمد6نة  لد ج  لبيضاء بتاجيخ 

30 6نا6ر 2020 تحت جقم 728998.
للخالصة و لنشر

50 P

TECH2US
 لسجل  لتجاجي : 142823

بمقت�سى عقد توثيقي مسجل في 
 2020 14 6نا6ر  مد6نة  لرباط بتاجيخ 
قد تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة مع  لشريك  لوحيد.
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:  ملعلوميات،   لهدف  الرتماعي 

 لبفمجة  إلعالمية و  لتحليل.
ز وية شاجع   ،73  :  ملقر  الرتماعي 

سهيلة  إقامة  سبو  وزنقة  عقبة 

أكد ل   ،12 جقم   لطابق  لثالث 

 لرباط.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.
جأسمال  لشركة : مائة ألف دجهم.

 1000 محمد   لسيد  لر يس 

حصة.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

 ملسيف  لسيد  لر يس محمد.
جقم  لتقييد بالسجل  لتجاجي : تم 

باملحكمة  لتجاجية   إل6د ع  لقانوني 

بالرباط بتاجيخ 10 فبف 6ر 2020 تحت 
جقم : 142823.

51 P

د6و ن  ألستاذ عزيز  لنية

موثق ببوزنيقة

شاجع  لحسن  لثاني، إقامة  لياسمين  لطابق 

 ألول،  لشقة جقم 13 

أونتفوبريز إيموبيليار خربوش
ش.ذ.م.م

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي زنقة  لتوت، 

سكتوج 10،  لقطعة 13-04، إقامة 

صفاء،  لشقة 03 حي  لرياض 

 لرباط

تلقاه   توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 ألستاذ عزيز  لنية، موثق ببوزنيقة، 

أنجزت   ،2019 6وليو   11 بتاجيخ 

 لسيدة :

هبة  خربوش  وهيبة   لسيدة 

لجميع حقها  ملشاجع ؛
 لسيدة ليلى خربوش هبة لجزئ 

من حقها  ملشاع ؛
 لسيدة صوجية زجوق هبة لجزئ 

من حقها  ملشاع ألسهم  ململوكة لهن 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  بالشركة 

خربوش  إ6موبيلياج  »أونتفوبريز 

من  لسيدة  كل  لفائدة  ش.ذ.م.م» 

سليمة  و لسيدة  خربوش  سهام 

خربوش.

عوض  بدون  للتفويت  ونتيجة 

تتغيف تبعا له مقتضيات  لفصل 7 من 

 لقانون  ألسا�سي للشركة كالتالي :

مجموع  لحصص مائة ألف دجهم 

)100.000 دجهم(  ملقسمة إلى ألف 

حصة ذ ت قيمة مقدجة بمائة دجهم 

للحصة  لو حدة كالتالي :

تمتلك  زجوق  صوجية   لسيدة 

297 سهم من حق  النتفاع و  نسبة 

00 سهم من حق  لرقبة ؛

 لسيدة ليلى خربوش تمتلك نسبة 

 202 سهم من حق  النتفاع و   105

سهم من حق  لرقبة ؛

تمتلك  خربوش  سهام   لسيدة 

حق  النتفاع من  سهم   299  نسبة 

 و 397 سهم من حق  لرقبة ؛

تمتلك  خربوش  سلمى   لسيدة 

حق  النتفاع  من  سهم   299  نسبة 

و 397 سهم من حق  لرقبة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 

بالرباط 6وم 2 فبف 6ر 2020 تحت جقم 

.104291 :
 لخالصة و لبيان

د6و ن  ألستاذ عزيز  لنية

بمثابة مقتطف وبيان

52 P

AFRICA-TENNIS
SARL AU

 لسجل  لتجاجي 30443

بتغييف
بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف 

 لعادي بتاجيخ 25 ديسمبف 2019 فإن 

 لشريك  لوحيد لشركة :

AFRICA-TENNIS SARL AU

جأسمالها  شركة محدودة  ملسؤولية 

ومقرها  الرتماعي  دجهم   10.000

97، تجزئة  لفتح متجر جقم 3 زو غة 

طريق عين  لسمن فاس قرج ما 6لي :

توسيع  لهدف  إلرتماعي ليشمل 
و لجملة  بنصف  لجملة   لتجاجة 
للمو د  لغذ ئية،  لتجميلية وصحة 

 لجسم.
خلق نقطة  لبيع بالعنو ن  لتالي 
بلوك   زو غة  لعليا   4 ب زنقة   27

فاس.
تحيين  لقانون  ألسا�سي.

لدى  تم  قد  إن  لوضع  لقانوني 
باملحكمة  لتجاجية  كتابة  لضبط 
تحت   2020 6نا6ر   29 بتاجيخ  بفاس 

جقم 417/2020.
 ملسيف

53 P

SADA ORIENTAL
SARL

س ت : 33147
قفل  لشركة

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملنعقد بوردة بتاجيخ 8 6نا6ر 2020، 
قرج  لشريك  لوحيد لشركة صدى 
دجهم،   10.000 جأسمالها   وجينطال 
مقرها  لرئي�سي حي �سي لخضر شاجع 

ب 47 جقم 59 وردة ما 6لي :
قفل  لشركة.

للشركة  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 
فبف 6ر   3 بتاجيخ  بوردة   لتجاجية 

2020، تحت جقم 482.
54 P

 MOROCCO
 MANAGEMENT
 CONSULTING
MARRAKECH

SARL AU
2019، وضع  17 أكتوبر  تم بتاجيخ 
قانون منظم لشركة باملميز ت  لتالية :

 MOROCCO  :  لتسمية 
 MANAGEMENT CONSULTING

.MARRAKECH SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
مساهم  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

و حد.

ونصائح  :  ستشاج ت   لهدف 

قانونية.

 لجمع و لتقا�سي.

تسييف  ملقاوالت.
إقامة   14 جقم   :  ملقر  الرتماعي 

رسيم 13 شاجع محمد  لخامس كليز 

مر كش.

في  حدد   :  لر سمال  الرتماعي 

إلى  مقسمة  دجهم   100.000 مبلغ 

دجهم   100 فئة  من  حصة   1000

موزعة كاآلتي :

 1000 سيف  عز  لد6ن   لسيد 

حصة.

غيف  ملدة  تسيف  لشركة   :  إلد جة 

محدودة من طرف  لسيد عز  لد6ن 

سيف.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح أكتوبر إلى غا6ة 31 سبتمبف.

99 سنة  بتد ء  : حددت في   ملدة 

من تاجيخ تأسيس  لشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

نوفمبف   7 بتاجيخ  بمر كش   لتجاجية 

109384 وسجلت  2019، تحت جقم 

 لشركة في  لسجل  لتجاجي بمر كش 

تحت جقم 100195.

55 P

DIGICREA
SARL

تأسيس شركة
وضع   ،2020 6نا6ر   2 بتاجيخ  تم 

باملميز ت  لشركة  منظم  قانون 

 لتالية :

.DIGICREA SARL : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 لهدف : إنشاء مو قع  لوي .

إنتاج  لفيد6و.

 التصاالت و لتسويق  لرقمي.

طريق  لد ج   :  ملقر  الرتماعي 

بلوك  جياض روهرة  إقامة   لبيضاء 

 لطابق  ألج�سي  لشقة 3  ملكت  جقم 

1، مر كش.
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في  حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 
مبلغ 10.000 دجهم مقسمة إلى 100 
موزعة  دجهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :
 لسيد 6اسين  لزبيفي 50 حصة,
 لسيد 6ونس حمد ن 50 حصة.

غيف  ملدة  تسيف  لشركة   :  إلد جة 
6اسين  طرف  لسيد  من  محدودة 

 لزبيفي و لسيد 6ونس حمد ن.
من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر إلى غا6ة 31 ديسمبف.
99 سنة  بتد ء  : حددت في   ملدة 

من تاجيخ تاسيس  لشركة.
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
6نا6ر   28 بتا6خ  بمر كش   لتجاجية 
111750 وسجلت  2020، تحت جقم 
 لشركة في  لسجل  لتجاجي بمر كش 

تحت جقم 102171.
56 P

ELITE LIVE
SARL AU

تأسيس شركة
وضع   2020 6نا6ر   12 بتاجيخ  تم 
باملميز ت  للشركة  منظم  قانون 

 لتالية :
.ELITE LIVE SARL AU : لتسمية 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

ذ ت مساهم و حد.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
مساهم  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

و حد.
 لهدف : 

بث  ألحد ث  وتصد6ر   ستيف د 
 لتلفزيونية.
 إلذ عة.

 إلستشاج ت.
 ملقر  إلرتماعي : شاجع عبد  لكريم 
مناجة  برج  مركز  ألعمال   لخطابي 
 3 2  ملدخل    لطابق  ألول  لشقة 

مر كش.
في  حدد   :  لرأسمال  إلرتماعي 
 100 10000 دجهم مقسمة إلى  مبلغ 
موزعة  دجهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

-  لسيد با6ين ويليام  جنو ماجوك 
100 حصة.

غيف  ملدة  تسيف  لشركة   :  إلد جة 
با6ين  طرف  لسيد  من  محدودة 

ويليام  جنو ماجك.
من  تبتدئ   :  لسنة  إلرتماعية 

فاتح 6نا6ر إلى غا6ة 31 ديسمبف.
99 سنة  بتد ء  : حددت في   ملدة 

من تاجيخ تأسيس  لشركة.
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
6نا6ر   28 بتاجيخ  بمر كش   لتجاجية 
وسجلت   111744 تحت جقم   2020
 لشركة في  لسجل  لتجاجي بمر كش 

تحت جقم 102127.
57 P

 BUILDING PROMOTION
 ET CONSTRUCTION

IMMOBILIERE
 ملقر  إلرتماعي : 20 زنقة  بن عائشة 

رليز مر كش
جأسمال  لشركة : 100.000.00 

دجهم
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
بتأسيس  عرفي  عقد  بمقت�سى 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 ملؤجخ بتاجيخ 8 6نا6ر 2020 بمر كش 
بمثابة قانون للشركة ذ ت مسؤولية 

محدودة مميز تها كما 6لي :
إسم  لشركة :

 BUILDING PROMOTION ET 
CONSTRUCTION IMMOBILIER

شركة ذ ت مسؤولية محدودة.
غرض  لشركة : 
منعش عقاجي.

زنقة  بن   20 جقم  مقر  لشركة 
عائشة رليز مر كش.

مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 
6وم تأسيسها.

جأسمال  حدد  جأسمال  لشركة 
دجهم   100.000.00 في   لشركة 
مقسم على 1000 من فئة 100 دجهم 
للو حدة وهذه  لحصص موزعة على 

 لشكل  لتالي : 

 500 عبد  لعزيز  لهبيل   لسيد 
حصة.

 لسيد لهبيل خالد 500 حصة.
 ملجموع : 1000 حصة.

تعيين  لسيد  ثم  مسيف  لشركة  
لهبيل عبد  لعزيز و لسيد لهبيل خالد 
 ملسيف ن  لوحيد ن للشركة ملدة غيف 

محددة.
بكتابة  لضبط   إل6د ع  لقانوني 
بمر كش  لدى  ملحكمة  لتجاجية 
جقم  تحت   2020 6نا6ر   27 بتاجيخ 

.111222
57P مكرر

 SOCIETE DRAGONFER
S.A.R.L

D’ASSOCIEE UNIQUE
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد
 14 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمور  
6نا6ر 2020 بفاس، تم تأسيس شركة 
للمعطيات  تبعا  محدودة  ملسؤولية 

 لتالية :
.DRAGONFER : لتسمية 

 لهدف :
بيع مو د  لبناء.

 102 مقرها  إلرتماعي بفاس جقم 
تجزئة  لوفاء  لحي  لصناعي بنسودة.

جأسمالها محدود في 100.000.00 
دجهم  ملقسمة على 1000 سهم بثمن 

100 دجهم للسهم  لو حد.
 ملدة : مدة  ملقاولة محدودة في 99 
في  لسجل  تاجيخ تسجيلها  سنة من 

 لتجاجي .
 لتسييف :  ملقاولة مسيفة من طرف 

 لسيد :
للبطاقة  مفيد  لحامل  جضو ن 

.CC547039 لوطنية 
باملحكمة   تم  إل6د ع  لقانوني 
عدد  تحت  بفاس   لتجاجية 
من  لسجل  لتجاجي   2020/538

بتاجيخ 2 فبف6ر 2020.
للخالصة و إلشاجة

 إلد جة

58 P

STE LAALMO TRAVAUX

SARL AU

مقرها  الرتماعي : جقم 21محج 

اللة  لياقوت ز وية مصطفى  ملعاني 

مكت  جقم 39 طابق جقم 1 مركز 

جياض  لد ج لبيضاء

تاسيس شركة
في  مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  عد د  لقانون   2020 6نا6ر   2

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   السا�سي 

باملميز ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لتالية :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   القتضاء 

.LAALMO TRAVAUX

:  شغال  با6جاز  غرض  لشركة 

مختلفة.

 21 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

مصطفى  ز وية  اللة  لياقوت  محج 

 ،1 39 طابق جقم   ملعاني مكت  جقم 

مركز جياض  لد ج لبيضاء.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ ج سمال  لشركة 

دجهم مقسم كالتالي :

:  السماء  لشخصية   لشركاء 

و لعائلية :

 لسيد محمد لعل ... 1000 حصة.

:  السماء  مسيفي  لشركة 

 لشخصية و لعائلية وصفات :

يسيف  لشركة  لسيد محمد لعل 

ملدة غيف محودة.

باملحكمة  تم  ال6د ع  لقانوني 

 31 بتاجيخ  بالد ج لبيضاء   لتجاجية 

جقم  لسجل  تحت   ،2020 6نا6ر 

 لتجاجي 453733.

59 P
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 EXPERTS SCHOOL
SARL

 SIEGE : PROPRIETE JAMILA

12 EME ETAGE RUE DE FES 

TAZA 

IF  N° :34476280

RC N°: 4943

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتازة بتاجيخ 

وضع  لنظام  تم   ،2019 أبريل   4

 السا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 STE EXPERTS  :  لتسمية 

.SCHOOL SARL

 7 جقم  شقة   :  ملقر  الرتماعي 

إقامة رميلة شاجع فاس مد6نة تازة.

تقد6م تكوينات لتطوير   :  لهدف 

مجال  القتصاد  في   لكفاء ت  

دجوس  لدعم  وتقد6م  و ملعلوميات 

 للغة.

 ملدة : 99 سنة.

بفاتح  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

سنة  كل  من  ديسمبف   31 6نا6ر  لى 

ماعد   لسنة  الولى تبتدئ من تاجيخ 

 لتسجيل.

: إن جأسمال  لشركة قد  جأسمال 

20.000 دجهم مقسمة  حدد في مبلغ 

دجهم   100 حصة من فئة   200  لى 

للحصة  لو حدة :

 120  .....  لسيد حميد  لعيساوي 

حصة.

 لسيد محسن عبد  لجليل .... 40 

حصة.

محمد  تعيين  تم  قد   :  الد جة 

غيف  ملدة  للشركة  مسيف   لعيساوي 

محدودة.

وقد تم  ال6د ع  لقانوني باملحكمة 

 25 بتاجيخ  تازة  بمد6نة   البتد ئية 

جقم  لسجل  تحت   ،2019 أبريل 

 لتجاجي 28219.

60 P

 STE MAROC STYLE

AMEUBLEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد

حل  لشركة
مقرها  الرتماعي : 49 تجزئة نمسية 

ريفك تماجة

بتاجة  مؤجخ  محضر  بمقت�سى 

بتاجيخ 9 ديسمبف 2019 للجمع  لعام 

»مروك ستا6ل    لغيف  لعادي لشركة 

ذ ت  لشريك  ش.م.م   موبلومو» 
 لوحيد، جأسمالها 100.000 دجهم.

تجزئة   49  : مقرها  الرتماعي 

نمسية ريفك تماجة.

تم  القر ج باالرماع على ما 6لي :

حل  لشركة.

:  لسيد  مصفي  لشركة  تعيين 

 ملصطفى لكد ني.

تعيين مقر حل  لشركة.

تصفية  لشركة.

مكت   لدى  تم  ال6د ع  لقانوني 

بتماجة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

جقم  تحت   ،2020 6نا6ر   28 بتاجيخ 

.3052

61 P

STE RETUI CLEAN
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2019 ديسمبف   4 بتاجيخ   لرباط 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.

.STE RETUI CLEAN : لتسمية 

:  لتنظيف   لهدف  الرتماعي 

و لتشجيف.
دجهم   10.000  : جأسمال  لشركة 

مقسمة إلى 1000حصة من فئة 100 

دجهم للحصة  لو حدة.

أشرف شتوكي : 340 حصة.

عبد  لو حد صغيفي : 330 حصة.
جشيدة  لفر عي : 330 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
و د  زنقة  حي  النبعاث   :  ملقر 
 لعسري  لطابق  ألول جقم 885 سال.

 ملسيف : جشيدة  لفر عي.
 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

31143
62 P

STE CAFE BLAC ICE
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2020 6نا6ر   22 بتاجيخ   لرباط 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك وحيد.
STE CAFE BLAC ICE : لتسمية 
 لهدف  الرتماعي : قاعة  لشاي.

-  لتسييف  تنظيم  لتظاهر ت 
و إلد جة في مجال  ملقاهي.

دجهم   10.000  : جأسمال  لشركة 
مقسمة إلى 1000حصة من فئة 100 

دجهم للحصة  لو حدة.
عبد  لعالي شهو د  : 1000 حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.
من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
حي   12 بلوك   345 جقم   :  ملقر 

 لسالم  - سال.
 ملسيف : عبد  لعالي شهو د.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 
31141

63 P

شركة اكوميد تطوان
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد
لقر ج ت  لجمع  لعام  تبعا 
في بالرباط  مسجل    لغيف  لعادي 
قرج  لشريك   2019 ديسمبف   25  
تقرير  إلد جة،  سماعه  بعد   لوحيد 
موضحا أن جأس  ملال مدفوع بالكامل 

ما 6لي :

بمقد ج  مال  لشركة  جأس  زيادة 
348.000 دجهم مع  لحفاظ على حق 
 الكتتاب  لتفضيلي، لزيادة جأس  ملال 
2.200.000 دجهم بمبلغ 2.948.000 
حصة رد6د    3480 بإصد ج  دجهم 
دجهم  لقيمة  إلسمية   100 بقيمة 
عند  الشتف ك  بالكامل  إصد ج  لكل 

عن طريق  لدفع نقد .
جأس  ملال   7 تعد6ل  ملادة  6قرج 
من  لنظام  ألسا�سي   الرتماعي 
و لذي سيتم صياغته  آلن  للشركة 

على  لنحو  لتالي :
 ملادة 7 - حصة جأس  ملال.

6بلغ جأس مال  لشركة 2.948.000 
دجهم وهي مقسمة إلى 29.480 حصة 
100 دجهم بقيمة إسمية لكل  بقيمة 
بالكامل  ومدفوعة  نقد   مشتفك 
بما 6تناس  مع  ومخصصة للشركاء 
في  مر عاة  لزيادة  مع  مساهماتهم 
جأس  ملال  لصادج بقر ج ت  ملساهم 
 لوحيد للشركة في 25 ديسمبف 2019 

على  لنحو  لتالي :
: ECOMED SARL مجموعة

22000 حصة.
أحمد حميدي : 3480 حصة.

 SARL تغييف  لشكل  لقانوني من 
.SARL إلى AU

تحد6ث  لقو نين.
كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
جقم  تحت   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 

.104295
 ملادة 7 : جأس  ملال  الرتماعي.

64 P

STE  3H PARTNERS
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
جأس مالها : 100.000 دجهم

 لكائنة بحي  لعكاجي، زنقة بالفريج 
جقم 5  لرباط

ملخص محضر  لجمع  لعام 
 الستثنائي للشركة

1 -  في إطاج  لجمع  لعام  الستثنائي 
3H PARTNERS شركة ذ ت  لشركة 
بتاجيخ محدودة  ملنعقد  مسؤولية 
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 8 نوفمبف 2019  لكائنة بحي  لعكاجي، 
5  لرباط تد ول  جقم  شاجع بالفريج، 

على  باإلرماع   مساهمو  لشركة 

ما 6لي :

للشركة  تغييف  ملقر  ألسا�سي 

 5 شاجع و د سبو شقة جقم   ،23 من 

أكد ل  لرباط إلى حي  لعكاجي زنقة 

بالفريج جقم 5  لرباط.

تعد6ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني للشركة   -  2

باملحكمة  كتابة  لضبط  لدى 

 2020 6نا6ر   23  لتجاجية بالرباط في 

تحت جقم 104087.

65 P

FIDUCIAIRE 2CJ

 STE CONSEIL EN COMPTABILITE &

JURIDIQUE

STE COSTIMAG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت شريك وحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 30 شقة جقم 8 

زنقة محمد  لوكيلي حسان  لرباط

تأسيس
محرج  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 6نا6ر   24 بتاجيخ  بالرباط 

لشركة  تأسيس  لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك 

وحيد مميز تها كالتالي :

 STE COSTIMAG  :  لتسمية 

ش.ذ.م.م.ش.و.

وإنتاج  بيع   :  لهدف  الرتماعي 

 ملو د  لصناعية.
جأس  ملال   : جأس  ملال  الرتماعي 

دجهم   100.000  الرتماعي محدد في 

 100 1000 حصة من فئة  موزع إلى 

على  لشكل  موزعة  للو حدة  دجهم 

 لتالي :

 1000  :  لسيد  لعرش عبد  إلله 

حصة  رتماعية.

 ملجموع : 1000 حصة  رتماعية.

 ملدة : 99 سنة.

 8 30 شقة جقم   :  ملقر  الرتماعي 

زنقة محمد  لوكيلي حسان  لرباط.

 لتسييف :  لشركة مسيفة من طرف 

 لسيد  لعرش عبد  الله.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.142721

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 

.104287
للخالصة و لبيان
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 STE IMMOBILIERE DU

PARC MOULAY YOUSSEF

برأسمال : 120.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 27-29  مقر  لجيش 

 مللكي -  لد ج  لبيضاء

شركة في طوج  لتصفية
بمور  عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 

25 نوفمبف 2019 تم :

قفل  لتصفية.

 STE IMMOBILIERE DU PARC

شركة   MOULAY YOUSSEF

طوج  لتصفية  في  مجهولة  إلسم 

جأسمال 120.000 دجهم

لخضر،  جفيق  :  لسيد   ملصفي 

بلوك أ حي  لرياض   2 : قطاع  عنو ن 

-  لرباط.

جقم  لبطاقة  لوطنية 

.AB103232

: عدم إرر ء  ملالئمة  سب   لحل 

في  ألرل  لقانوني  ملحدد لها تطبيقا 

لفصلين 352-357 للقانون 17.95.

طريق  عن  ممتص  جأسمال 

 لخسائر  ملتف كمة وغياب  لنشاط.

مقر   27-29  : عنو ن  لتصفية 

 لجيش  مللكي -  لد ج  لبيضاء.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE RAOUA TRANS
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ADRESSE : CITE OULED

 HAMMAD GROUPE OUED

 MAKHAZINE N°53 SOUK EL

ARBAA

RC : 26489

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  و ملسجل   2019 أكتوبر   31

 ،2019 نوفمبف  فاتح  بتاجيخ   ألجبعاء 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

 RAOUA TRANS  مسؤولية محدودة

حيث تم ما 6لي :

تأسيس لشركة تحمل  لخصائص 

 لتالية :

.STE RAOUA TRANS : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.
 100.000 في  حدد   : جأس  ملال 

قسمة   1000 إلى  مقسمة  دجهم 

 رتماعية من فئة 100 دجهم لفائدة :

 لسيد إدجيس جو ن : 500 حصة.

 500  : لعويني  هللا  عبد   لسيد 

حصة.

نقل  ملستخدمين ونقل   :  لهدف 

 لبضائع.

: حي أوالد حماد،   ملقر  الرتماعي 
53، سوق  مجموعة و د  ملخازن جقم 

 ألجبعاء.

 ملدة : 99 سنة.

هللا  عبد  عين  لسيد   :  لتسييف 

لعويني مسيف للشركة.

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
بسوق  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   2020 6نا6ر   23 بتاجيخ  أجبعاء 
و22489  بالسجل  لتفتيبي   40 جقم 

بالسجل  لتحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE SOKOPOIL TRANS
SARL A AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك و حد

  ADRESSE : DOUAR OULED 

BEN SBAA FALAH SOUK EL 

ARBAA

RC : 26491

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  و ملسجل   2019 نوفمبف   29

 ،2019 ديسمبف   10 بتاجيخ   ألجبعاء 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ما  تم  حيث   SOKOPOIL TRANS

6لي :

تأسيس لشركة تحمل  لخصائص 

 لتالية :

 STE SOKOPOIL  :  لتسمية 

.TRANS

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك و حد.

 100.000 في  حدد   : جأس  ملال 

قسمة   1000 إلى  مقسمة  دجهم 

 رتماعية من فئة 100 دجهم لفائدة :

 1000  : حمادي  رلول   لسيد 

حصة.

 لهدف : نقل  ملستخدمين.

بن  أوالد  دو ج   :  ملقر  الرتماعي 

 لسبع  لفالح ، سوق  ألجبعاء.

 ملدة : 99 سنة.
رلول  عين  لسيد   :  لتسييف 

حمادي مسيف للشركة.

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
بسوق  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   2020 6نا6ر   23 بتاجيخ  أجبعاء 

و22491  بالسجل  لتفتيبي   44 جقم 

بالسجل  لتحليلي.

69 P
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE OUALI DISTRIBUTION
SARL A AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك و حد

 ADRESSE : LOTISSEMENT

 NOUAMANE AV ALAOUIYINNE

N°10  SOUK EL ARBAA

RC : 26493

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  و ملسجل   2020 6نا6ر   12

 ،2020 6نا6ر   20 بتاجيخ   ألجبعاء 

لشركة  وضع  لقانون  ألسا�سي 

 OUALI محدودة  مسؤولية  ذ ت 

DISTRIBUTION حيث تم ما 6لي :

تأسيس لشركة تحمل  لخصائص 

 لتالية :

 STE OUALI  :  لتسمية 

.DISTRIBUTION

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك و حد.

 100.000 في  حدد   : جأس  ملال 

قسمة   1000 إلى  مقسمة  دجهم 

 رتماعية من فئة 100 دجهم لفائدة :

 1000  :  لسيد  ملهدي  لو لي 

حصة.

 لهدف : نقل  لبضائع.

تجزئة  لنعمان   :  ملقر  الرتماعي 
سوق   ،10 جقم  شاجع  لعلويين 

 ألجبعاء.

 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف : عين  لسيد  ملهدي  لو لي 

مسيف للشركة.

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
بسوق  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   2020 6نا6ر   29 بتاجيخ  أجبعاء 

و22493  بالسجل  لتفتيبي   52 جقم 

بالسجل  لتحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani

Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE HAMOUDA GRH
SARL A AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك و حد

 ADRESSE : DAOUA SDOUD

 SOUK TLET EL GHARB SIDI

 MOHAMED LAHMAR  SOUK

EL ARBAA

RC : 26497

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  و ملسجل   2020 6نا6ر   15

 ،2020 6نا6ر   20 بتاجيخ   ألجبعاء 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

 HAMOUDA محدودة  مسؤولية 

GRH حيث تم ما 6لي :

تأسيس لشركة تحمل  لخصائص 

 لتالية :

 STE HAMOUDA  :  لتسمية 

.GRH

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك و حد.
 100.000 في  حدد   : جأس  ملال 

قسمة   1000 إلى  مقسمة  دجهم 

 رتماعية من فئة 100 دجهم لفائدة :

 1000  : غري   محمد   لسيد 

حصة.

 لهدف : أشغال مختلفة.
 ملقر  الرتماعي : دو ج سدود سوق 

 لثالثاء  لغرب سيدي محمد لحمر،  

سوق  ألجبعاء.

 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف : عين  لسيد محمد غري  

مسيف للشركة.

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
بسوق  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ  أجبعاء 
و22497  بالسجل  لتفتيبي   28 جقم 

بالسجل  لتحليلي.

71 P

STE MAKINE CAR
تأسيس

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون  تم   2020 6نا6ر   29
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة.
 STE MAKINE CAR  :  لتسمية 

ش.م.م.
بدون  كر ء  لسياج ت   :  لهدف 

سائق.
 ملقر  الرتماعي : جقم 33 قيساجية 
حسان  عبد  ملومن  شاجع   لز وية 

 لرباط.
من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.
حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 
دجهم مقسمة   100.000 جأسمال في 
حصة  رتماعية من فئة   1000 إلى 

100 دجهم للو حدة مجزأ كالتالي :
 334  : حسن  ملناضل   لسيد 

حصة.
زكرياء عبودي : 333 حصة.

حصة   333  : دبز  ليلة  و لسيدة 
دجهم   100 فئة  من   رتماعية 

للو حدة.
طرف  لسيد  من  تسييف  لشركة 
لبطاقة  حسن  ملناضل  لحامل 
 ،A5533444  لتعريف  لوطنية جقم 
جقم   3 قطاع  بحي  لسالم   لساكن 

550 سال.
تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
 لقانوني باملحكمة  لتجاجية بالرباط 
جقم  تحت   2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ 

.142795
72 P

STE ARCHISTE
SARL

22 شاجع  لحسن  لثاني شقة 2 
 لرباط

بمقت�سى  لقانون  ألسا�سي 
بتاجيخ مد6نة  لرباط  في    ملسجل 
تأسيس  تم  قد   2019 ديسمبف   18  
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

بمو صفات  لتالية :

 STE ARCHISTE  :  لتسمية 
.SARL

ذ ت  شركة   :  إلطاج  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة.

:  لهندسة   لهدف  الرتماعي 
 ملعماجية  لد خلية،  لتغييف ت 
ورميع  ألعمال  ملذكوجة   لد خلية 
في  لبند  لثالث من  لقانون  ألسا�سي.
جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 
دجهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

موزعة كما 6لي :
 لسيدة  لعلوي محمدي أم هاني : 

50.000 دجهم.
 50.000  : أ6من  بوطال    لسيد 

دجهم.
ومقسمة إلى 1000 حصة من فئة 

100 دجهم للحصة موزعة كما 6لي :
 لسيدة  لعلوي محمدي أم هاني 

: 500 حصة.
 لسيد بوطال  أ6من : 500 حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي من تاجيخ  لتسجيل 

بالسجل  لتجاجي.
من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 
 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل لدى 

 ملصالح  لجبائية.
 ملقر  الرتماعي : 22 شاجع  لحسن 

 لثاني شقة جقم 2  لرباط.
 لتسييف :  لتسييف و لتوقيع مشتفك 

بين  لشريكين لفتفة غيف محدودة.
لقد   : بالسجل  لتجاجي   لتقييد 
تم  لتقييد بالسجل  لتجاجي ملد6نة 

 لرباط تحت جقم 142595.
73 P

STE RBATI ALUMINIUM
SARL AU

شركة ذ ت مسؤوليات محدودة
بشريك وحيد

 STE RBATI  :  للق   الرتماعي 
.ALUMINIUM SARL AU

عبد  :  لسيد  لشناوي   لشركاء 
.A593741 للطيف ب و 

جأس   ملال : 100.000 دجهم.
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 لحصص  الرتماعية :
للسيد  لشناوي  حصة   1000  

عبد  للطيف.
عبد  :  لسيد  لشناوي   ملسيف 

 للطيف.
 ملقر  الرتماعي : جقم 54 مجموعة 

 لنخيل تقدم -  لرباط.
 - :  ألملنيوم   لهدف  الرتماعي 

إنوكس.
باملركز  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط  لسجل  لالستثماج   لجهوي 

 لتجاجي 141913.
للبيان

74 P

STE SHAZAM
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE BAYROUNI
 IMM 4 APPT N° 13 AGADIR

RABAT
R.C N° 93937 RABAT

وفق  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملنعقد بتاجيخ 10 6وليو 2018 باملقر 
ذ ت  ملسؤولية  للشركة   الرتماعي 
بزنقة  لبيفوني   ملحدودة  لكائنة 
أكد ل  لرباط قرج   13 شقة   4 جقم 

 لشريكين ما 6لي :
حل وتصفية  لشركة  عتباج  من 

 ليوم.
محمد  لهادي  تعيين  لسيد 
شاجع  ملهدي   43 ب   لسبتي  لكائن 
-  لرباط مسؤوال  بن بركة  لسوي�سي 
وإعطائه  تصفية  لشركة  عن 
بعملية  رميع  لصالحيات  ملتعلقة 

 لتصفية.
تحد6د مقر  لتصفية في  لعنو ن 
 لتالي : زنقة  لبيفوني جقم 4 شقة 13 

أكد ل  لرباط.
رميع  ملر سالت و لوثائق  ملتعلقة 
للعنو ن  ترسل  أن  6ج   بالتصفية 

 لسالف  لذكر.
باملحكمة  إ6د ع  لقانوني  تم 
 98984  لتجاجية بالرباط تحت جقم 

بتاجيخ 8 6نا6ر 2019.
75 P

STE S.2G NEGOCE
SARL

 لتغييف ت
محضر  لجمع  لعام  وفق   : أوال 
فاتح  بتاجيخ   الستثنائي  ملنعقد 
أكتوبر 2019  ملسجل بالرباط في 24  

أكتوبر 2019 تقرج ما 6لي :
 S.2G من  تغييف  سم  لشركة 
 STE PROD إلى   NEGOCE

.EMBALLAGE
 لهدف  الرتماعي :  تغييف  لنشاط 
على  لنشاط  لرئي�سي  لذي  لتفكيز 
وطباعة  وتصميم  إنتاج  هو  آلن 
وتصنيع وتسويق رميع أنو ع  لتعبئة 
إز لة  وبالتالي  و لنظافة،  و لتغليف 

 لهدف  الرتماعي  لحالي.
بيع  ألسهم :

 لسيد عبد هللا  لرحوي 6بيع  100 
سهم للسيدة خد6جة بوكرين.

تغييف  ملقر  الرتماعي للشركة من 
زنقة  ملر بطين،   32 عماجة   1 متجر 
22  ملنطقة  إلى  حسان  لرباط 

 لصناعية لتامسنا - تامسنا.
تم  إل6د ع  لقانوني   : ثانيا 
باملحكمة  لتجاجية بالرباط تحت جقم 

103424 بتاجيخ 11 ديسمبف 2019.
76 P

STE SOUTH SOURCING
ش.م.م.

شاجع باندونج،  ملحل جقم 2،  لعماجة 
3،  ملحيط -   لرباط

شركة محدودة  ملسؤولية
تأسيس

عرفي  ملؤجخ  عقد  بمقت�سى 
تم   2020 6نا6ر   20 6وم  بالرباط 
محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

ذ ت  لخصائص  لتالية :
 STE SOUTH  :  لتسمية 

SOURCING ش.م.م.
:  الستيف د   لهدف  الرتماعي 

و لتصد6ر )تارر أو وسيط(.
 لتجاجة.

باندونج،  شاجع   :  ملقر  الرتماعي 
3،  ملحيط،  2،  لعماجة  جقم   ملحل 

 لرباط.

 ملدة : 99 سنة.
حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 
 40.000 مبلغ  في  جأسمال  لشركة 
حصة   400 إلى  مقسمة  دجهم 
 100 منها  قيمة  لو حدة   رتماعية 
من  ومحرجة  مكتتبة  رميعها  دجهم 

طرف  لشركاء كالتالي :
 : خد6دراتو  مبودجي   لسيدة 

200 حصة.
 200  : �سي  أمي  د6الو   لسيدة 

حصة.
 : مجموع  لحصص  الرتماعية 

400 حصة  رتماعية.
تعيين  لسيدة مبودجي   :  لتسييف 
خد6دراتو كمسيفة للشركة ملدة غيف 

محدودة.
تقييد  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
 لشركة بالسجل  لتجاجي للمحكمة 
 لتجاجية بالرباط 6وم 5 فبف 6ر 2020 

تحت جقم 142709.
77 P

STE NEJASHI
SARL

مقرها  الرتماعي : 4 زنقة و د زيز، 
 لطابق 3،  لشقة جقم 7، أكد ل - 

 لرباط
جأسمالها : 10.000 دجهم

 لسجل  لتجاجي : 139723
تفويت حصص  رتماعية

عرفي  ملنعقد  عقد  بمقت�سى 
و ملسجل   2019 ديسمبف   31 بتاجيخ 
6تضمن   2020 6نا6ر   20 بتاجيخ 
وتغييف  حصص  رتماعية  تفويت 

 لصفة  لقانونية.
فوت  لسيد جوزنبفك كاجل سفين 
 50  : حصتها  الرتماعية  ريمس 
حصة ب 100 دجهم للحصة  لو حدة 
 لتي 6ملكها في جأسمال هذه  لشركة 
محبوبة  جوزنبفك  لفائدة  لسيدة 

موز 6ين محمد.
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 الستثنائي  ملنعقد بتاجيخ 31 ديسمبف 
6نا6ر   20 بتاجيخ  و ملسجل   2019

2020 قرج ما 6لي :

حصة   50  ملصادقة على تفويت 
كاجل  جوزنبفك   رتماعية من  لسيد 
لفائدة  لسيدة  ريمس  سفين 

جوزنبفك محبوبة موز 6ن محمد.
من طرف  لسيدة  تسيف  لشركة 

جوزنبفك محبوبة موز 6ن محمد.
للشركة  تغييف  لصفة  لقانونية 
من شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
إلى شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد.
من   7  ،2 تعد6ل  لبند  لتالي 

 لقانون  ألسا�سي.
تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
جقم  تحت   2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ 

.104328
78 P

STE IDASSE EXPO
SARL AU

 30 بمقت�سى عقد عرفي محرج في 
تم تكوين نظام أسا�سي   2020 6نا6ر 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت شريك وحيد خصائصها كالتالي :

 STE IDASSE EXPO  :  لتسمية 
.SARL AU

 لهدف : تماجس  لشركة  ألهد ف 
 لتالية :

 ستيف د  لسياج ت  لجد6دة 
و ملستعملة.

 الستيف د و لتصد6ر.
 ستيف د معد ت  إلسعاف و لعتاد.
:  لشقة بالطابق   ملقر  الرتماعي 
 ألول  لو قع برقم 5  لعماجة 94 زنقة 

نابولي  ملحيط  لرباط.
 10.000  : جأس  ملال  الرتماعي 
دجهم مقسم إلى 100 حصة قيمة كل 

و حدة 100 دجهم.
تم تعيين  لسيد جشيد   :  لتسييف 
لبطاقة  لتعريف   لصادي  لحامل 
كمسيف   AB198359 جقم   لوطنية 

وحيد للشركة وملدة غيف محدودة.
وضع  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 
باملحكمة  لتجاجية بالرباط تحت جقم 

 لسجل  لتجاجي 142803.
79 P
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 STE INTERNATIONAL CAR
SERVICE
SARL AU

عام  ستثنائي  رمع  بمقت�سى 
 2020 6نا6ر   28 في  لرباط  حرج 
للشركة  قرج  لشريك  لوحيد 
 INTERNATIONAL CAR SERVICE
ش.م.م. ذ ت  لشريك  لوحيد ما 6لي :
طرف  من  حصة   100 تفويت 
إلى  لسيد  محمد  لطويل   لسيد 

عادل بوزيد.
محمد  لطويل   ستقالة  لسيد 

من منصبه كمسيف للشركة.
تعيين  لسيد عادل بوزيد كمسيف 

وحيد للشركة.
تعد6ل  ملو د 2، 7، 13 من  لقانون 

 ألسا�سي للشركة.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
6نا6ر   10 بتاجيخ   104332 تحت جقم 

.2020
80 P

STE NAF AUTO
SARL AU

عام  ستثنائي  رمع  بمقت�سى 
 2020 6نا6ر   28 في  لرباط  حرج 
 NAF للشركة  قرج  لشريك  لوحيد 
AUTO ش.م.م. ذ ت  لشريك  لوحيد 

ما 6لي :
طرف  من  حصة   100 تفويت 
 لسيد خالد  لنافعي  إلى  لسيد عادل 

بوزيد.
 ستقالة  لسيد خالد  لنافعي من 

منصبه كمسيف للشركة.
تعيين  لسيد عادل بوزيد كمسيف 

وحيد للشركة.
تعد6ل  ملو د 2، 7، 13 من  لقانون 

 ألسا�سي للشركة.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
تحت جقم 104337 بتاجيخ 10 فبف 6ر 

.2020
81 P

STE KF MOTOR STORE
SARL AU

عام  ستثنائي  رمع  بمقت�سى 
 2020 6نا6ر   28 في  لرباط  حرج 
 KF للشركة  قرج  لشريك  لوحيد 
ذ ت  ش.م.م.   MOTOR STORE

 لشريك  لوحيد ما 6لي :
طرف  من  حصة   100 تفويت 
 لسيد خالد  لنافعي  إلى  لسيد عادل 

بوزيد.
 ستقالة  لسيد خالد  لنافعي من 

منصبه كمسيف للشركة.
تعيين  لسيد عادل بوزيد كمسيف 

وحيد للشركة.
تعد6ل  ملو د 2، 7، 13 من  لقانون 

 ألسا�سي للشركة.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
تحت جقم 104338 بتاجيخ 10 فبف 6ر 

.2020
82 P

 STE RIFBERG
SARL AU

 3 في  بمقت�سى عقد عرفي محرج 
فبف 6ر 2020 تم تكوين نظام أسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت شريك وحيد خصائصها كالتالي :

. STE RIFBERG :  لتسمية  
 لهدف : تماجس  لشركة  ألهد ف 

 لتالية :
 ستيف د  لسياج ت  لجد6دة 

و ملستعملة.
 الستيف د و لتصد6ر.

 ستيف د معد ت  إلسعاف و لعتاد.
 2 جقم  محل   :  ملقر  الرتماعي 
عماجة قطاع 2 في 2 زنقة ردة  لرباط.

 100.000  : جأس  ملال  الرتماعي 
حصة قيمة   1000 دجهم مقسم إلى 

كل و حدة 100 دجهم.
تم تعيين  لسيد عادل   :  لتسييف 
لبطاقة  لتعريف  عاطف  لحامل 
كمسيف   A735097 جقم   لوطنية 

وحيد للشركة وملدة غيف محدودة.
وضع  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
 مللف  لقانوني لدى كتابة   لضبط 
باملحكمة  لتجاجية بالرباط تحت جقم 

 لسجل  لتجاجي 142801.
83 P

 STE SABRILUM

AMENAGEMENT

ش.م.م

ذ ت  لشريك  لوحيد

تأسيس
1 -  بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 

 لد ج  لبيضاء بتاجيخ 2 6نا6ر 2020 تم 

وضع  لقانون  ألسا�سي للشركة ذ ت 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد باملميز ت  لتالية :

 STE SABRILUM  :  لتسمية 

ذ ت  ش.م.م   AMENAGEMENT

 لشريك  لوحيد.

موضوع  لشركة : نجاجة  ألملنيوم.

10 زنقة  لحرية   :  ملقر  الرتماعي 

5  لد ج  جقم  مكت    لطابق  لثالث 

 لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

حدد جأسمال  لشركة في 100.000 

1000 حصة بقيمة  دجهم مقسم إلى 

دجهم للحصة  لو حدة موزعة   100

كالتالي :

 : عبد  لخالق  لصابري   لسيد 

1000 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة  رتماعية.

: من فاتح 6نا6ر إلى   لسنة  ملدنية 

31 ديسمبف.

عبد  لخالق  :  لسيد   لتسييف 

وملدة  للشركة  مسيف   لصابري 

وتفويضه  إلمضاء  محدودة  غيف 

 الرتماعي  لوحيد.

توزع حس  قر ج  ملسيف   :  ألجباح 

بعد خصم  الحتياط  لقانوني.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة    -  2

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجاجية بالد ج 

2020 تحت  3 فبف 6ر   لبيضاء بتاجيخ 

جقم 729137.

سجل بالسجل  لتجاجي في    -  3

 لد ج  لبيضاء تحت جقم 455171.
بيان مختصر

84 P

STE ARIMPO
SARL D’AU

تعد6الت قانونية
على إثر  لقر ج  الستثنائي ملساهم 

STE ARIMPO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  ملساهم  لو حد  لبالغ 

و لكائن  دجهم   100.000 جأسمالها 

مقرها  الرتماعي بشاجع موالي عبد 

هللا عماجة 01 جقم 05  لحي  ملحمدي 

 لعيون تقرج ما 6لي :

حل مبكر للشركة.

مكان  وتحد6د  تعيين  ملصفي 

 لتصفية.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ 

.2020/335

85 P

STE NORD IRRIGATION
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جأسمالها : 1.400.000 دجهم

 ملقر  لرئي�سي : جقم 44 زنقة باندونغ 

م ج مكناس

حل  لشركة
للجمع  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

 31 بتاجيخ   لعام  الستثنائي  ملنعقد 

ديسمبف 2019 قرج  لشركاء ما 6لي :

 لحل قبل  ألو ن للشركة  ملذكوجة 

أعاله.

محمد  بنسعيد  تعيين  لسيد 

كمصف للشركة.

كمحل  مقرها  الرتماعي  تعيين 

زنقة   44 جقم  بالعنو ن  للتصفية 

باندونغ م ج مكناس.

باملحكمة  اإل6د ع  لقانوني  تم 

فبف 6ر   2 بتاجيخ  بمكناس   لتجاجية 

181  لسجل  جقم  تحت   2020

 لتجاجي 18553.

86 P
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STE AGOURAI CASH
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
جأسمالها : 100.000 دجهم

 ملقر  لرئي�سي : شاجع  لحسن  لثاني
 كوج ي

حل  لشركة
للجمع  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 
بتاجيخ   لعام  الستثنائي  ملنعقد 
قرج  لشركاء  2019 ديسمبف   31 

ما 6لي :
 لحل قبل  ألو ن للشركة  ملذكوجة 

أعاله.
6وسف  معكي  تعيين  لسيد 

كمصف للشركة.
كمحل  مقرها  الرتماعي  تعيين 
شاجع  لحسن  بالعنو ن  للتصفية 

 لثاني  كوج ي.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   2 بتاجيخ  بمكناس   لتجاجية 
182  لسجل  جقم  تحت   2020

 لتجاجي 41277.
87 P

SIMORIENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : ز وية أبو بكر 
 لصد6ق وزنقة غاندي تجزئة

جقم 30-32 عماجة A إقامة إبر هيم 
محل جقم 1  لقنيطرة

جقم  لسجل  لتجاجي : 48911
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
6نا6ر   20 بتاجيخ   الستثنائي  ملنعقد 
 SIMORIENT SARL لشركة   2020
للشركة قرج  لشريك  لوحيد   AU 

ما 6لي :
في  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
 لعنو ن  لتالي : ز وية أبو بكر  لصد6ق 
وزنقة غاندي جقم 32-30  ملتجر جقم 

2  لقنيطرة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   2  البتد ئية بالقنيطرة بتاجيخ 

2020 تحت جقم 74170.
للنشر و إلعالن

88 P

C.K. BUSINESS
SARL

�سي ك بزنز ش.م.م

برأسمال : 100.000 دجهم

 لرباط، أكد ل، 14، شاجع  ألطلس

 لشقة جقم 12

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
بتاجيخ مؤجخ  عرفي   بعقد 

بالرباط  ومسجل   2020 6نا6ر   20

وضع  تم   ،2020 6نا6ر   23 بتاجيخ 

محدودة  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 ملسؤولية خصائصها كالتالي :

 لتسمية : س ك بزنز ش.م.م.

 لشركاء :

جقم  ب.و  كلثوم،  بود دن 

.AB171282

جقم  ب.و  شفيق،   لهاللي 

.B487323

بائع  للو زم   : أهد ف  لشركة 

 ملكتبية.

:  لرباط، أكد ل،   ملقر  الرتماعي 

14، شاجع  ألطلس،  لشقة جقم 12.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيل  لشركة بالسجل  لتجاجي.

دجهم   100.000  :  لرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

بين  بالتساوي  موزعة  دجهم   100

لكل  حصة   500 بنسبة   لشريكين 

و حد منهما.

عينت  لسيدة بود دن   :  لتسييف 

كلثوم، ب.و جقم AB171282 لتمثيل 

وتسييف  لشركة ملدة غيف محددة تبعا 

للفصل 15 من  لقانون  ألسا�سي.

 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى 31 ديسمبف.

 ألجباح : 5% مخصصة لالحتياطي 

 لقانوني، و لباقي 6قسم على  لشركاء 

حس  حصصهم.

تسجيل  تم   :  لسجل  لتجاجي 

ملد6نة  بالسجل  لتجاجي   لشركة 

 لرباط تحت جقم 142287.
مقتطف وبيان لإلشهاج

89 P

SPAWO
SARL AU

سباو ش.م.م بشريك وحيد
في طوج  لتصفية

برأسمال 10.000 دجهم
 لرباط، حي  لفرح، زنقة 7، جقم 10

 لتقدم
تصفية مسبقة وتعيين مصفي

في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
سباو  لشركة   2020 ديسمبف   20

ش.م.م بشريك وحيد قرج ما 6لي :
 لحل  ملسبق للشركة.

تعيين  لسيد محمد فنان ب.و جقم 
A771570 كمصفي للشركة.

تحد6د و ربات وسلط  ملصفي.
تعيين مقر  لتصفية :  لرباط، حي 

 لفرح، زنقة 7، جقم 10،  لتقدم.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   2 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت جقم 104279.
90 P

 STE LA GRANDE SURFACE
DES CONSTRUCTIONS

SARL
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم

زنقة  لسعد6ين عبد  لوهاب 7
جقم 7 شقة جقم 2  لبساتن مكناس

 لتصفية  لنهائية للشركة
محضر  لجمع  بمقت�سى 
 STE LA للشركة   لعام 
 GRANDE SURFACE DES
CONSTRUCTIONS SARL و ملؤجخ 
بتاجيخ 8 ديسمبف 2019 و ملسجل 6وم 
8 ديسمبف 2019 قرج  لشركاء ما 6لي :

قفل  لتصفية.
و لنهائية  إعطاء  لبف ءة  لكاملة 
للسيد حسن بوج س على  ملهمة  لتي 

كلف بها كمصفي للشركة.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 
بتاجيخ  180 جقم  تحت   بمكناس 

2 فبف 6ر 2020.
91 P

MBGI TRAVAUX شركة
SARL

ش.ذ.م.م. / ش.و

تأسيس
 على إثر عقد خاص مؤجخ بتاجيخ

تم تأسيس شركة   ،2020 6نا6ر   17

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد بالصبغات  لتالية :

MBGI TRAVAUX : إسم  لشركة

: هدف  لشركة باملغرب   ملوضوع 

أو بالخاجج :

من  بها  6تعق  وما  أشغال  لبناء 

خدمات مو زية.

 ،18 شقة   ،22  :  ملقر  الرتماعي 

و د  وزنقة  فاس  و دي  زنقة  ملتقى 

دجعة، أكد ل،  لرباط.
دجهم   100.000  : جأس  ملال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

حرجت كلها  دجهم لكل و حدة،   100

باسم  لسيد إسماعيل مودن.

99 سنة من تاجيخ إنشائها   :  ملدة 

ما عد  في حالة تمد6دها أو فسخها 

مسبقا.

 لتسييف :  لشركة مسيفة من طرف 

 لسيد إسماعيل مودن.

أنجز  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

 لقانوني باملحكمة  لتجاجية بالرباط، 

جقم  تحت   ،2020 فبف 6ر   22 في 

 لسجل  لتجاجي 142729.
من أرل  ملستخرج و إلنجاز

92 P

الشركة الصناعية لتحويل 
املعادن وامليكانيكا العامة
شركة ذ ت  سم رماعي 

»سيتف ميك»

تفويت حصص  رتماعية
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بالد ج 

قام   ،2019 نوفمبف   28 في   لبيضاء، 

و لسيد   لسيد  لناجي  لجدوجي 

في  شريكين  بصفتهما   دم  لجدوجي 

» لشركة  لصناعية لتحويل  ملعادن 

شركة ذ ت  سم و مليكانيكا  لعامة» 
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»سيتف ميك»  باختصاج  رماعي، 
جأسمالها  رماعي،  ذ ت  سم  شركة 

مقرها  الرتماعي  دجهم،   20.000

أوالد  ببفشيد،  ملنطقة  لصناعية 
بالسجل  لتجاجي  مسجلة  صالح، 

 ،105271 برقم  بالد ج  لبيضاء 

حصة  رتماعية   280 بتفويت 

 ململوكة لهما في هذه  لشركة، لفائدة 

 لسيد رو د  لجدوجي.

بمور   لجمع  لعام  الستثنائي 

 ،2019 نوفمبف   22 بتاجيخ   ملنعقد، 

شكل  في  محضره  إعد د  تم  حيث 

بتاجيخ بالد ج  لبيضاء،  عرفي   عقد 

28 نوفمبف 2019، تم تقرير ما 6لي :

للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 

مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى   ملذكوجة 

محدودة.

إقر ج  ملو فقة على تفويت  ألسهم 

 ملذكوجة أعاله.

رو د  لجدوجي  تعيين  لسيد 

غيف  لفتفة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محدودة.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

تحت   ،2020 6نا6ر   15 في   لبيضاء، 
جقم 727148.

نفس  لتاجيخ،  في  تم  لقيام  كما 
بالتصريح  لتعد6لي بالسجل  لتجاجي 
جقم  تحت  وذلك   ،105271 جقم 

ترتيبي 1454 بالسجل  لتحليلي.
للخالصة و لبيان

 ملسيف  لوحيد للشركة

 لسيد رو د  لجدوجي

93 P

KINDER ACADEMY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مد والت  لجمع  لعام  بمقت�سى 

6وم بالرباط    الستثنائي  ملنعقد 

22 فبف 6ر 2019 قرج  لشركاء ما 6لي :

 900 إ6كن  برد  وه   لسيد 

حصة من أصل 2400 حصة لفائدة 

في  لتصبح  أوشطو  سليمة   لسيدة 

ملكها 1500 حصة.

تم  إل6د ع  لقانوني 6وم 13 6ونيو 

للسجل  كتابة  لضبط  لدى   2019

لدى  ملحكمة  لتجاجية   لتجاجي 

بالرباط تحت  لرقم 3802.
للخالصة و لبيان

94 P

3S TRAITEURS
SARL

تأسيس  لشركة
في مد6نة  بمقت�سى عقد مسجل 

قد   2019 نوفمبف   29  لرباط بتاجيخ 

شركة   3S TRAITEURS تم تأسيس 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

 لهدف  الرتماعي : ممول حفالت 

وخدمات  ملطعم.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة  لو حدة.

أمعماع خد6جة 500 حصة.

أمعماع ميلودة 500 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

شاجع   8 شقة   30 عماجة   :  ملقر 

 حمد  لوكيلي حسان  لرباط.

أمعماع  :  لسيدتان   ملسيف 

خد6جة وأمعماع ميلودة.
 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.141921

95 P

ALFACHIMIE
SARL

 لفاشمي
جقم  لسجل  لتجاجي  لد ج  لبيضاء 

41285

تحيين  لقانوني  ألسا�سي للشركة
في  بمور  محضر  لقر ج  ملؤجخ 

24 6نا6ر 2020 قرج  لشركاء في شركة 

محدودة  شركة  ش.م.م   لفاشيمي 

 20.000.000 جأسمالها   ملسؤولية، 
دجهم،  لكائن مقرها  الرتماعي بالد ج 
معروف،  لحي  سيدي   لبيضاء، 
2،  لطابق  هضبة   لجد6د لألعمال، 
لوماتينيون،  عماجة  جقم ب،   لر بع، 

ما 6لي :
تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم إنجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة 
بالد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
 لبيضاء في 29 6نا6ر 2020 تحت جقم 

.728807
عن مورز وبيان

 إلد جة  ملسيفة

96 P

ELECTRO TABOUDA
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 100.000 دجهم

 تأسيس  لشركة
بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،2020 6نا6ر   23
بالصفات  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 لتالية :
 لتسمية : تحمل  لشركة  سم :
ELECTRO TABOUDA SARL

 ملقر  الرتماعي :  لعماجة 19 جقم 2 
 لنجاح ف ب، تامسنا.

أعمال  لتفكي    :  لهدف 
وأشغال  أشغال  لبناء   لكهربائي، 

متعددة.
بمبلغ  حدد   : جأسمال  لشركة 
 1000 دجهم مقسمة على   100.000
 100 قيمة  لحصة  لو حدة  حصة، 

دجهم، 6متلكها :
بقيمة  مصطفى  ليباني   لسيد 

500 حصة.
 500 بقيمة   لسيد جشيد  لنوني 

حصة.
في  محددة  مدة  لشركة   :  ملدة 
99 سنة  بتد ء من تاجيخ تسجيلها في 

 لسجل  لتجاجي.
 لتسييف : يسيف  لشركة : 
 لسيد مصطفى  ليباني.

سجلت  لشركة بالسجل  لتجاجي 
تحت بتماجة   للمحكمة  البتد ئية 

جقم : 129449.
97 P

 SOCIETE AWLAD

AL OMRAN

SARL

سجل تجاجي لتماجة جقم : 124075

محضر  لجمع  لعام  إثر  على 

6ونيو   18  الستثنائي،  ملنعقد بتاجيخ 

2019 بتماجة، تم تقرير ما 6لي :

و لحل  ملسبق   لتصفية  إلج د6ة 

للشركة.

تعيين  لسيدة رميلة  عطاج  تم 

مصفية   AD108014  : ب ت و جقم 

للشركة.

 : ب  محل  لتصفية  تحد6د  تم 

عين  زعيف،  أوالد  تجزئة   1177 جقم 

 لعودة، تماجة.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتماجة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 : تحت جقم   2019 6وليو   17 بتاجيخ 

.2127
ملخص للنشر و إل6د ع

 ملسيف

98 P

SIENES

SARL

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تمت   ،2020  ملنعقد في فاتح فبف 6ر 

 ملصادقة على ما 6لي :

معاذ  ملجدوبي  تفويت  لسيد 

500 سهم للسيد مصطفى بن شاجي 

لبنى  ملجدوبي  للسيدة  سهم  و450 

 لتي تقبل.

تعد6ل  لشكل  لقانوني للشركة.

تعد6ل  لبنود  تم  فقد  وبهذ ، 

من  لقانون  ألسا�سي  و9   8  ،1 جقم 

للشركة.

 إل6د ع  لقانوني قد تم باملحكمة 

تحت  لرقم  في  لرباط   لتجاجية 

104298 بتاجيخ 2 فبف 6ر 2020.

99 P
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COSMETICANA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأسمال : 100.000 دجهم
 ملقر  لرئي�سي : 59، شاجع 

 لزجقطوني،  لطابق 2، جقم 18
 لد ج  لبيضاء

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملنعقد 
بالد ج   2020 6نا6ر   22 بتاجيخ 
ذ ت  شركة  تأسيس  تم   لبيضاء، 
مسؤولية محدودة باملميز ت  لتالية :

COSMETICANA : لتسمية 
سو ء  تهدف  لشركة   :  لهدف 
باملغرب أو خاجره، لصالحها أو نيابة 

عن غيفها :
مو د  في   لشر ء،  لبيع،  لتجاجة 
ومستحضر ت  لتجميل،   لعطوج 
لألفر د  بالجملة  أو  بالتقسيط 

و ملهنيين بكل  لطرق :
 لتجاجة  إللكتفونية،  ملتارر، 

 لبيع باملنازل على شكل  رتماعات.
 ستيف د وتصد6ر كل  ملو د  ألولية، 
 ملنتجات و إلكسسو ج ت  ملستعملة 
ومستحضر ت  صناعة  لعطوج  في 

 لتجميل.
و ملنتجات  صناعة  لعطوج 
بكل  لوسائل  لتقليد6ة   لتجميلية 

و لصناعية.
 لتسويق و لتجاجة في  ملغرب وكل 
 لدول  ألرنبية لجميع مو د  لعطوج 

و لتجميل.
باملساهمة،  أو  شركة  بيع  شر ء، 
شحن  تمثيل،  وتصد6ر،   ستيف د 
رميع  ملو د  ألولية،  ملنتجات 
خاصة  ملعد ت  و ألشياء  ملصنعة 
في  لعنا6ة،  و ألرهزة  ملستعملة 
من  وغيفها  مر كز  لتجميل  وفي 

 الستخد مات  لشبه  لطبية.
 ملشاجكة  ملباشرة أو غيف  ملباشرة 
كل  لعمليات  لتجاجية  في  للشركة 
و لصناعية  ملرتبطة بهدف  لشركة، 
شركات  تأسيس  خالل  من  خاصة 
بمساهمة،  برأسمال،  رد6دة 
حقوق  أو  أسهم  بشر ء  باشتف ك، 
باتحاد  بتحالف،  بدمج،   رتماعية، 

في  ملشاجكة أو بشكل آخر.

رميع  لعمليات  عامة،  وبصفة 
ذ ت  لطابع  لتجاجي،  ملالي،  لعقاجي 
وغيف  لعقاجي  ملرتبطة بهدف  لشركة.
 ملدة : 99 سنة من تاجيخ  لتسجيل 

في  لسجل  لتجاجي.
شاجع   ،59  :  ملقر  لرئي�سي 
 ،18 جقم   ،2  لزجقطوني،  لطابق 

 لد ج  لبيضاء.
دجهم   100.000  :  لرأسمال 
حصة  رتماعية   1000 مقسمة إلى 
دجهم للو حدة مدفوعة   100 بقيمة 

بالكامل موزعة كالتالي :
  ALTAVIL ABDULALIM  لسيد 

227 حصة  رتماعية.
 AMAROUCH AHMED  لسيد 

ELMEHDI 333 حصة  رتماعية.
تعيين  لسيد6ن  تم   :  إلد جة 
و  ALTAVIL ABDULALIM

 AMAROUCH AHMED ELMEHDI
كمسيف6ن للشركة لفتفة غيف محدودة.
 لسنة  ملالية : تبتدئ في فاتح 6نا6ر 

وتنتهي في 31 ديسمبف.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 
29 6نا6ر 2020 تحت جقم 728711.

لإل6د ع و لنشر

100 P

GUEKER GESTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لرأسمال : 10.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : 59، شاجع 

 لزجقطوني،  لطابق 2  لرقم 18 
 لد ج  لبيضاء

 لسجل  لتجاجي : 405049
للجمع  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 
6نا6ر   2  لعام  الستثنائي  ملؤجخ ب 
ذ ت  شركاء  لشركة  قرج   2020
 GUEKER  ملسؤولية  ملحدودة 

GESTION ما 6لي :
حصة   50  ملصادقة على تفويت 
6متلكها  لسيد   رتماعية  لتي 
في   KHEROUAA ABDELKRIM
 GUELLI لفائدة  لسيد   لشركة 

.BADR

ذ ت  شركة  إلى  تحويل  لشركة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 KHEROUAA  ستقالة  لسيد 

كمسيف  منصبه  من   ABDELKRIM

للشركة.

تعد6ل  لبند 7 من قانون  لشركة.

طرف  من  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

جقم  تحت   2020 6نا6ر   20 بتاجيخ 

.727504
لإل6د ع و لنشر

101 P

MAGHREB EXTRUSION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لرأسمال : 2.224.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 95، شاجع  بر هيم 

 لنخعي،  ملعاجيف،  لد ج  لبيضاء

 لسجل  لتجاجي : 172033

للجمع  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

 12 ب   لعام  الستثنائي  ملؤجخ 

شركاء  قرج   ،2019 ديسمبف 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 

MAGHREB EXTRUSION ما 6لي :

كل  تفويت  على   ملصادقة 

تمتلكها   لحصص  الرتماعية  لتي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 

لفائدة  في  لشركة   LEONARDIS

 VERONIQUE DE  لسيدة 

.FREITAS

 PHILIPPE  ستقالة  لسيد 

كمسيف  وظيفته  من   FLUCHAIRE

للشركة.

رميع  لقر ج ت  على   ملصادقة 

للجمع  لعام  الستثنائي   ملتخذة 

 ملؤجخ ب 28 6ونيو 2019.

صياغة  لنظام  وإعادة  تحد6ث 

 ألسا�سي للشركة.

طرف  من  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

جقم  تحت   2020 6نا6ر   15 بتاجيخ 

.727123
لإل6د ع و لنشر

102 P

NEP AGRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لرأسمال : 100.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : م.ص، ليساسفة

تجزئة  لبفكة، جقم 10 
 لد ج  لبيضاء

 لسجل  لتجاجي : 395033
 لتعريف  لضريبي : 25042572

للجمع  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 
6نا6ر   10  لعام  الستثنائي  ملؤجخ ب 

2020، تقرج ما 6لي :
 لتصفية  ملسبقة للشركة.

 MOHAMMED تعيين  لسيد 
RAIS بصفته مصفي للشركة.

بنفس  مقر  لتصفية  تحد6د 
عنو ن  ملقر  الرتماعي للشركة.

طرف  من  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 
6نا6ر   28 بتاجيخ   728553 تحت جقم 

.2020
لإل6د ع و لنشر

103 P

LOTICHERK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
 لرأسمال : 50.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : زنقة مكونة 
 لسوي�سي،  لرباط

 لسجل  لتجاجي : 80817
 لتعريف  لضريبي : 3305289

محضر  لجمع  لعام  بمور  
 الستثنائي  ملنعقد بتاجيخ 15 نوفمبف 
قرج  لشريك  لوحيد لشركة   ،2019

LOTICHERK ما 6لي :
من  جأسمال  لشركة  زيادة 
2.500.000 دجهم  50.000 دجهم إلى 
دجهم   2.450.000 بزيادة  وذلك 
محرجة بالكامل عن طريق دمج رزء 
من  لحساب  لجاجي للشريك  لوحيد 
حصة  رتماعية   24500 وإصد ج 

بقيمة 100 دجهم للحصة  لو حدة.
 HICHAM تعيين  لسيد 
SAADALLAH كرئيس ملجلس  إلد جة 

ملدة غيف محدودة.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   13 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت جقم 103899.
لإل6د ع و لنشر

104 P

SIKA MAROC
شركة مجهولة

برأسمال : 178.000.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي :  ملنطقة  لصناعية

أوالد صالح، ص.ب 19127182
بوسكوجة،  لد ج  لبيضاء

 لسجل  لتجاجي : 38313
للجمع  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 
ب   لعام  الستثنائي  ملؤجخ 

19 سبتمبف 2019، تقرج ما 6لي :
صياغة  لنظام  وإعادة  تحد6ث 
بعد  لزيادة  للشركة   ألسا�سي 
بمور   جأسمال  لشركة  في 
في   لجمع  لعام  الستثنائي  ملؤجخ 

19 سبتمبف 2019.
تجد6د وظائف  ملسيف6ن للشركة.

جقم  تحت  تم  إل6د ع  لقانوني 
 2020 6نا6ر   29 بتاجيخ   728771
بالد ج  طرف  ملحكمة  لتجاجية  من 

 لبيضاء.
لإل6د ع و لنشر

105 P

SODAP MAROC
شركة مجهولة

 لرأسمال : 5.000.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : تجزئة 92 و94

 ملنطقة  لصناعية للساحل 22400 
BP 111 حد  لسو لم

 لسجل  لتجاجي : 39201
للجمع  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 
 لعام  ملؤجخ ب 3 أكتوبر 2019، قرج 

مساهمين  لشركة ما 6لي :
إلى  تحويل  ملقر  الرتماعي 
و94   92 تجزئة   :  لعنو ن  لتالي 
 22400  ملنطقة  لصناعية للساحل 

.BP 111 حد  لسو لم
 ستقالة  ألعضاء  لتاليين ملجلس 

 إلد جة من مناصبهم وهم :

.LACERDA RODRIGO لسيد 

 PAREXGROUP  لشركة 

.PARTICIPATIONS SAS

.BERNARD THIERRY لسيد 

.KARIM BEN BRAHIM لسيد 

 ABDELMOUGHIT  لسيد 

.BOUAYAD

.MARBAR SA لشركة 

تعيين أعضاء ردد ملجلس  إلد جة 

غا6ة  لجمع  لعام  إلى  صالحة  ملدة 

 2022  لعادي للنتيجة  ملالية لسنة 

وهم كالتالي :

 JEAN DE MARTRES  لسيد 

كرئيس مجلس  إلد جة.

كعضو   DANIEL LANG  لسيد 

مجلس  إلد جة.

IVO SHAEDLER كعضو   لسيد 

مجلس  إلد جة.

طرف  من  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر    4 بتاجيخ 

.729383
لإل6د ع و لنشر

106 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

SOUFIA
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد

 لرأسمال : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 92، شاجع أنفا

 لد ج  لبيضاء

 لسجل  لتجاجي : 95229

للجمع  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

6نا6ر   9  لعام  الستثنائي  ملؤجخ ب 

2020 تقرج من طرف  لشريك  لوحيد 

 SOCIETE IMMOBILIERE لشركة 

SOUFIA ما 6لي :

كل  تفويت  على   ملصادقة 

6متلكها   لحصص  الرتماعية  لتي 

DRISS LAHLOU في  لشركة   لسيد 

 FAIZA MAJDA لفائدة  بنته  لسيدة

.LAHLOU

 DRISS LAHLOU ستقالة  لسيد 

من وظيفته كمسيف للشركة.

 FAIZA MAJDA تعيين  لسيدة 

للشركة  رد6دة  كمسيفة   LAHLOU

ملدة غيف محدودة.

تعد6ل  لنظام  ألسا�سي للشركة.

طرف  من  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

جقم  تحت   2020 6نا6ر   15 بتاجيخ 

.727122
لإل6د ع و لنشر

107 P

YK OUJDA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لرأسمال : 10.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 59، شاجع 

 لزجقطوني،  لطابق 2،  لرقم 18

 لد ج  لبيضاء

 لسجل  لتجاجي : 405221

للجمع  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

6نا6ر   2  لعام  الستثنائي  ملؤجخ ب 

ذ ت  شركاء  لشركة  قرج   2020

YK OUJDA   ملسؤولية  ملحدودة 

ما 6لي :

 530 تفويت  على   ملصادقة 

حصة  رتماعية  لتي 6متلكها  لسيد

في   KHEROUAA ABDELKRIM

 GUELLI لفائدة  لسيد   لشركة 

.BADR

 KHEROUAA  ستقالة  لسيد 

كمسيف  منصبه  من   ABDELKRIM

للشركة.

تعد6ل  لبند 7 من قانون  لشركة.

طرف  من  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

جقم  تحت   2020 6نا6ر   20 بتاجيخ 

.727502
لإل6د ع و لنشر
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 GROUPE RESEAU
GENERALE

SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
جأسمالها 6بلغ : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 42، شاجع عقبة
جقم 2، أكد ل،  لرباط

تغييف  ملقر  الرتماعي
مد والت  لجمعية  بمقت�سى 

 لعامة غيف  لعاد6ة قد قرجت :

للشركة  تغييف  ملقر  الرتماعي 
من : 42، شاجع عقبة، جقم 2، أكد ل، 

 لرباط.

: متجري قطاع  إلى  لعنو ن  لتالي 
A جقم N°708 حي  لرحمة، سال.

وضع قانون أسا�سي رد6د مرفق 

بما سبق من  لتعد6الت.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

بتاجيخ بالرباط    ملحكمة  لتجاجية 

جقم  تحت   2019 ديسمبف   19

.103229
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان
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SUPER TRANSLINE
SARLAU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاجيخ قر ج  لشركاء   بمور  

تأسيس شركة  تقرج   2020 6نا6ر   2

وحيد.  بشريك  محدودة  ملسؤولية 

وتبعا لذلك فإنها تتكون من  لسيد 

زو وي محمد.

 SUPER  : تسمية  لشركة 

TRANSLINE SARLAU

نشاط  لشركة :

تنظيم  لحفالت.

نقل  لبضائع.

نقل  ألشخاص.
حي  زنقة  لكويت،   : مقر  لشركة 
102،  لعياد6ة،  جقم  و دي  لذه ، 

سال.
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من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

إحد ثها  لفعلي.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهما 

مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

دجهم للو حدة.
:  لسيد زو وي   لتسييف و لتوقيع 

محمد.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

فبف 6ر   2 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت جقم 34070.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان
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 MITSUI BUSSAN KAISHA 

LIMITED
شركة ميستوي بيسان كا6تشا 

ليميتيد

Bureau de Liaison

مكت   لربط

 لسجل  لتجاجي جقم 28255

مقرها  الرتماعي كائن ب

كريسطال 1،  لطابق 10، شاجع 

سيدي محمد بن عبد هللا، ماجينا

 لد ج  لبيضاء

بمور   لصالحيات  ملمنوحة 

 من  لشركة  ألم ملكت   لربط بتاجيخ

31 6وليو 2019 تقرج ما 6لي :

 Hiroshi Motoyoshi عزل  لسيد

ملكت   قانوني  كممثل  مهامه  من 

سبتمبف  فاتح  من   لربط  بتد ء 

 Takeshi وتعيين  لسيد   2019

Soda، كوجي  لجنسية مزد د بتاجيخ 

 110 ب  و لقاطن   1929 6وليو   7

1-15-13-Senzoku, Menguro-

 ،ku, Tokyo 152-0012, Japon

جقم  لجو ز  لسفر   ليابان  لحامل 

بمنص  ممثل قانوني   TS3297795

من فاتح  رد6د ملكت   لربط  بتد ء 

سبتمبف 2019.

تم إ6د ع قر ج  لشركة  ألم بتاجيخ 

باملحكمة  لتجاجية   2019 6وليو   31

 2019 19 ديسمبف  في  بالد ج  لبيضاء 

تحت جقم 724222. 
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THE INSIDER 3.0
SARL AU
 لتأسيس

تم تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
بشريك وحيد ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 THE INSIDER 3.0  :  لتسمية 
ش.م.م ش.و.

48 شاجع فال أوالد عميف،   :  ملقر 
أكد ل،  لرباط.

:  الستشاجة   لنشاط  لتجاجي 
و لتدجي ،  لتكوين،  لدعم.

دجهم   100.000  : جأس  ملال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
6حملها  كاملة  مؤد ة  دجهم   100

 لسيد  لطاهر مزكلدة.
 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف :  لطاهر مزكلدة ملدة غيف 
محدودة.

بالسجل  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
 لتجاجي للمحكمة  لتجاجية بالرباط 
6ونيو   2 بتاجيخ   142727 تحت جقم 

.2020
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AL MAAMIL
RC : 142721

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

بمقت�سى  لقانون  ألسا�سي   -  1
 ملؤجخ بتاجيخ 2 6نا6ر 2020 تقرج تأسيس 
ذ ت   ALMAAMIL شركة تحمل  سم 

مسؤولية محدودة خاصيتها كالتالي :
ذ ت   ALMAAMIL  :  لتسمية 

مسؤولية محدودة.
:  لشركة تماجس نشاطها   لهدف 

باملغرب وخاجره :
تصنيع  آلالت  لفالحية و لغابوية ؛
و لصهاجيج  تصنيع  لخز نات 

و لحاويات  ملعدنية ؛
وجشمها  وطرقها  سبك  ملعادن 

وتعد6ن  ملساحيق ؛
معالجة وتغليف  ملعادن ؛

 لتشكيل  لصناعي ؛
تصنيع  ألرهزة  لهيدجوليكية 

و لهو ئية ؛

للقطاع  وتجهيز ت  آالت  تصنيع 

 لصناعية ؛

بيع  توزيع،  تصد6ر،   ستيف د، 

أنو ع  وملحقات رميع  قطاع  لغياج 

 ملركبات و آلالت  لفالحية ؛

حر  تسييف  كر ء،  شر ء،  إنشاء، 

لألصل  لتجاجي،  ستغالل  ملؤسسات، 

 ألصول  لتجاجية،  ملعامل،  لوجشات 

 لتي تتعلق باألنشطة سالفة  لذكر ؛

بيع كل  شر ء،  ستغالل،   قتناء، 

 لعمليات وبر ء ت  الختف ع  ملتعلقة 

بهذه  ألنشطة ؛

وبشكل عام كل عملية تجاجية أو 

صناعية أو مالية أو عقاجية لها عالقة 

باألهد ف  مباشرة  غيف  أو  مباشرة 

 لتي وجدت أعاله أو  ملناسبة لتعزيز 

 لتحقيق و لتنمية.

 ملقر  الرتماعي : مقر  لشركة حدد 

في  لعنو ن  لتالي : 15، شاجع  ألبطال، 

شقة جقم 4، أكد ل،  لرباط.

 ملدة  لقانونية : تأسست  لشركة 

تاجيخ  من  سنة  بتد ء   99 ملدة 

 لتأسيس  لنهائي لها.

جأسمال   :  لرأسمال  الرتماعي 

 لشركة حدد في مبلغ 100.000 دجهم 

 100 من  حصة   1000 إلى  قسمت 

ويمثل  كليا  دفع  حصة  لكل  دجهم 

مساهمة أنجزت نقد  لفائدة  لشركة 

من طرف  لشركاء كما 6لي :

محمد  الدجي�سي 2.000 دجهم ؛

سناء سمحة 24.500 دجهم ؛

سكينة  الدجي�سي 24.500 دجهم ؛

عمر  الدجي�سي 24.500 دجهم ؛

علي  الدجي�سي 24.500 دجهم.

بالكامل  هذه  لحصص  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

من  كل  يسيف  لشركة   :  لتسييف 

محمد  الدجي�سي،  لقاطن   لسيد 

6دج،  لسوي�سي،  بني  شاجع   283 ب 

 لرباط، مغربي  لجنسية مزد د بتاجيخ 

حامل  بالناضوج،   1921 ماجس   13

 ،A211891 جقم  للبطاقة  لوطنية 

ب  سمحة،  لقاطنة  سناء  و لسيدة 

283 شاجع بني 6دج،  لسوي�سي،  لرباط، 

بتاجيخ  مزد دة   مغربية  لجنسية 

25 فبف 6ر 1970 بالد ج  لبيضاء، حاملة 

.BE538575 للبطاقة  لوطنية جقم

بالسجل  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجاجية   لتجاجي 
طريق  ملركز  لجهوي  عن  بالرباط 

لالستثماج بالرباط تحت جقم 142721.
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

920,Avenue des far appt N°1, C.Y.M 

RABAT

Tél : 0537 79 59 99 Fax : 0537 79 55 73

MEGA EXPERTISE MAROC
SARL AU

تأسيس شركة 
في  تسجيل  لعقد  لعرفي  تاجيخ 

 لرباط في 23 6نا6ر 2020 و لتي تحمل 

 لخصائص  لتالية :

خبيف محلف   :  لهدف  الرتماعي 

لدى  ملحاكم.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

نقد ، وهي تمثل 1000 حصة من فئة 

100 دجهم للحصة  لو حدة.

ملكية حصص  ملشاجكة هي :

 لسيد خالد ناجي 1000 حصة أي 

100.000 دجهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى  لتي تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل 

لنها6ة  لسنة.

 ،2 :  لشقة جقم   ملقر  الرتماعي 

كالسادي،  شاجع   ،18 جقم   لعماجة 

أكد ل،  لرباط.

خالد  قبل  لسيد  من   :  لتسييف 

ناجي ملدة غيف محدودة.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.142871

114 P



عدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020)الجريدة الرسمية   3222

CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

920,Avenue des far appt N°1, C.Y.M 

RABAT

Tél : 0537 79 59 99 Fax : 0537 79 55 73

SIGMA 24
SARL AU

تأسيس شركة 
في  تسجيل  لعقد  لعرفي  تاجيخ 

 لرباط في 23 6نا6ر 2020 و لتي تحمل 

 لخصائص  لتالية :

 لهدف  الرتماعي : أشغال  لتهئية 

و لتجهيز،  لتصد6ر و ستيف د  ملعد ت 

 لكهربائية وخدمات  لصيانة.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

نقد ، وهي تمثل 1000 حصة من فئة 

100 دجهم للحصة  لو حدة.

ملكية حصص  ملشاجكة هي :

 1000  لسيد  ملصطفى  وعفي 

حصة أي 100.000 دجهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى  لتي تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل 

لنها6ة  لسنة.

د6اج،  إقامة   :  ملقر  الرتماعي 

 ،42 جقم  12،  لعماجة  جقم   لشقة 

شاجع محمد  لخامس، سال.

قبل  لسيد  من   :  لتسييف 

 ملصطفى  وعفي ملدة غيف محدودة.
 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.31127
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 KITCHEN UNIVERS
SARL

Avis de Constitution d’une SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

بالد ج  لبيضاء بتاجيخ 10 6نا6ر 2020 

تم تأسيس شركة ذ ت  ومسجل بها، 

مسؤولية محدودة،  لنظام  ألسا�سي 

للشركة تم  ستخالص منه ما 6لي :

 KITCHEN  : -  لتسمية   1
.UNIVERS

2 -  لشكل : شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة.

:  لد ج  -  ملقر  الرتماعي   3
شاجع  لزجقطوني،   55  لبيضاء، 
مجمع  لزجقطوني،  لطابق  ألول، حي 

 ملستشفيات.
و لشر ء،  :  لبيع  -  ملوضوع   4
و لتصد6ر،  لتجاجة   الستيف د 
بالجملة و لتقسيط لجميع  ملنتجات.

5 -  لشركاء :
 لسيد  بر هيم أمزيل، ذو  لجنسية 
و لحامل للبطاقة  لوطنية   ملغربية، 

جقم A828012 ؛
ذو  لجنسية   لسيد خاليد جيان، 
و لحامل للبطاقة  لوطنية   ملغربية، 

جقم A820312 ؛
 لسيد محمد بنمزو جة، ذو  لجنسية 
و لحامل للبطاقة  لوطنية   ملغربية، 

.BK131329 جقم
2 - جأسمال  لشركة : حدد جأسمال 
 لشركة بمبلغ 100.000 دجهم متكونة 
1000 حصة  رتماعية مبلغ كل  من 
مكتتبة  كلها  دجهم   100 منها  و حدة 
ومؤد ة من طرف  لشركاء بما 6تناس  

مع  لشركاء وعلى  لنحو  لتالي :
 33.400 أمزيل   لسيد  بر هيم 

دجهم ؛
 لسيد خاليد جيان 33.300 دجهم ؛

 33.300 بنمزو جة  محمد   لسيد 
دجهم.

7 - مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء 
من تقييد  لشركة بالسجل  لتجاجي.

: تسيف  لشركة وتد ج  -  لتسييف   8
من طرف  لسيد  بر هيم أمزيل ملدة 
ثالث سنو ت و لذي 6توفر على رميع 
 لصالحيات  ملنصوص عليها بالقانون 

و لنظام  ألسا�سي للشركة.
 لشركة مرتبطة باإلمضاء  لخاص 
ملسيف  لشركة  لسيد  بر هيم أمزيل 

و لشريك محمد بنمزو جة.
9 - 5% 6تم خصمها من أرل تكوين 
 ملدخر ت  لو ربة قانونيا و لباقي 6وضع 
6حددون  إشاجة  لشركاء  لذ6ن  جهن 

 لنسبة  لتي سيتم توزيعها.

- تم تأسيس  لشركة عن طريق   II

 ملركز  لجهوي لالستثماج بالد ج  لبيضاء 
بالسجل  لتجاجي  تسجيلها   وتم 

بالد ج  لبيضاء تحت جقم 455077.
بمقت�سى مقتطف وبيان

 ملسيف
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DIVAFRIC
شركة محدودة  ملسؤولية
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 29، شاجع 2 

 ماجس،  لطابق 4،  لرقم 7، 

 لد ج  لبيضاء

بمور  عقد عرفي مؤجخ بالد ج 

 2012 نوفمبف   14 بتاجيخ   لبيضاء 

للشركة  ملذكوجة   لشريك  لو حد 

محدودة  ملسؤولية  شركة  أعاله، 

في  و ملمثلة  ذ ت  لشريك  لو حد 

شخص مسيفها  لوحيد  لسيد عبد 
هللا خضاج، جأسمالها 100.000 دجهم 

مقرها  الرتماعي 29، شاجع 2 ماجس، 

7،  لد ج  لبيضاء،  4،  لرقم   لطابق 

قرج ما 6لي :

إلى  لعنو ن  نقل  ملقر  لرئي�سي 
زيد  بن  لرفاعي،  زنقة   ،10  :  لتالي 

 لطابق 3،  ملعاجيف،  لد ج  لبيضاء.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجاجية بالد ج 

تحت   2012 نوفمبف   30 في   لبيضاء 
جقم 219205.
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DIVAFRIC
 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لو حد
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 29، شاجع 2 

 ماجس،  لطابق 4،  لرقم 7، 

 لد ج  لبيضاء

بمور  عقد عرفي مؤجخ بالد ج 

 2011 أغسطس   3 بتاجيخ   لبيضاء 

للشركة  ملذكوجة   لشريك  لو حد 

محدودة  ملسؤولية شركة  أعاله، 

في  و ملمثلة  ذ ت  لشريك  لو حد   

شخص مسيفها  لوحيد  لسيد عبد 
هللا خضاج، جأسمالها 100.000 دجهم 

مقرها  الرتماعي 29، شاجع 2 ماجس، 

7،  لد ج  لبيضاء،  4،  لرقم   لطابق 

قرج ما 6لي :

بيع أسهم  لشركة.

بيع 500 سهم لصالح  لسيد عبد 

 لقادج كمال  الدجي�سي.

للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 

من شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

إلى شركة محدودة   لشريك  لو حد 

 ملسؤولية.

تحييز  لقانون  لد خلي للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجاجية بالد ج 

 لبيضاء في 29 أغسطس 2011 تحت 
جقم 482478.
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PERFECT HAND
تم  التفاق  بمقت�سى عقد عرفي 

على ما 6لي :

طابق  من  نقل  ملقر  الرتماعي 

شاجع  جتيست،   ،20 عماجة  سفلي، 

مجمع  لولجة، سال إلى  ملقر  لجد6د 

2شاجع أنابية، قطاع 11، حي  لرياض.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسال بتاجيخ 30 6نا6ر 2020 

تحت جقم 34053.
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STE IVDER INVEST
SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

حرج  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 

بالرباط بتاجيخ 17 أكتوبر 2019، تم 

ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 

ذ ت  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 ملبينة فيما 6لي :

.IVDER INVEST SARL : لتسمية 

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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 لغا6ة من  لشركة هي :  الستشاجة 

في مجال  لتدبيف ) ملشاجكة و ملساهمة 

و ألنشطة  رميع  ملجاالت  في 

 لتجاجية،  لصناعية و لخدمات(.

شاجع عقبة،  لشقة   ،42  :  ملقر 
جقم 2، أكد ل،  لرباط.

سنة   99 حددت مدتها في   :  ملدة 

 عتباج  من تاجيخ تأسيسها  لنهائي.
 1.000.000  : جأس  ملال  لجماعي 

10.000 حصة من  دجهم مقسمة ل 

للحصة  لو حدة  دجهم   100 فئة 

و ملوزعة كما 6لي :

 IVOIRE HOLDING شركة 

400.000 دجهم 4000 حصة ؛

 300.000  HOLDER شركة 

دجهم 3000 حصة ؛

 300.000  OXY VILLE شركة 

دجهم 3000 حصة.

تسيف  لشركة من طرف   :  إلد جة 

 لسادة جشيد  مغاج ودحمان  لدجهم 

مسيف6ن  بصفتهم  بوزوبع  وناصر 

للشركة ملدة غيف محددة.

فاتح  بين  ما   :  لسنة  لجماعية 

6نا6ر إلى متم ديسمبف من كل سنة.

تم  إل6د ع  لقانوني  لقد   : ثانيا 

سجل  بالرباط  باملحكمة  لتجاجية 

بتاجيخ   142725 جقم  تحت   تجاجي 

2 فبف 6ر 2020.

120 P

MACTECHNOSMART
SARL AU

تم تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

ذ ت  وحيد،  بشريك  محدودة 

 ملو صفات  لتالية :

 MACTECHNOSMART : لتسمية 

ش.م.م ش.و.

 ملقر : 21، ساحة أبو بكر  لصد6ق، 

شقة جقم 8، أكد ل،  لرباط.

 لنشاط  لتجاجي :

تارر ؛

 الستيف د و لتصد6ر.

 ملدة : 99 سنة.

جأس  ملال : 100.000 دجهم مقسم 
دجهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 
معاد  6حملها  لسيد  كاملة،  مؤد ة 

ماشاش.
معاد ماشاش ملدة غيف   :  لتسييف 

محدودة.
بالسجل  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
 لتجاجي للمحكمة  لتجاجية بالرباط 

تحت جقم 142797.
121 P

STE  ADICOM
SARL AU

تم تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
ذ ت  وحيد،  بشريك  محدودة 

 ملو صفات  لتالية :
 لتسمية : STE  ADICOM ش.م.م 

ش.و.
 ملقر : عماجة 12 شقة 9، زنقة و د 

وجغة، أكد ل،  لرباط.
 لنشاط  لتجاجي :

 ستشاج ت في  التصاالت و لتسويق ؛
تنظيم  ملناسبات  لعامة  ملهنية 

و لعامة ؛
 الستيف د و لتصد6ر )تارر أو وسيط 

أد ء(.
 ملدة : 99 سنة.

جأس  ملال : 100.000 دجهم مقسم 
دجهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 
خليل  6حملها  لسيد  كاملة،  مؤد ة 

سليم.
غيف  ملدة  سليم  خليل   :  لتسييف 

محدودة.
بالسجل  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
 لتجاجي للمحكمة  لتجاجية بالرباط 

تحت جقم 142799.
122 P

CAP’S AGENCY
SARL

تم تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 CAP’S AGENCY  :  لتسمية 
ش.م.م.

 ملقر : 21، ساحة أبو بكر  لصد6ق، 
شقة جقم 8، أكد ل،  لرباط.

 لنشاط  لتجاجي :  إلد جة  لتجاجية 
)وكالة  تصاالت(.

 ملدة : 99 سنة.
40.000 دجهم مقسم   : جأس  ملال 
دجهم   100 فئة  من  حصة   400 إلى 

مؤد ة كاملة :
200 حصة للسيدة سلمى هاللي ؛
200 حصة للسيد بدج  لسعودي.

 لتسييف : للسيدة سلمى هاللي ملدة 
غيف محدودة.

بالسجل  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
 لتجاجي للمحكمة  لتجاجية بالرباط 

تحت جقم 141593.
123 P

AREPVILLE MAROC
SARL AU

 شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم
مقرها  الرتماعي : 4، شاجع مفتقر، 

 لد ج  لبيضاء
 لسجل  لتجاجي : 329793

 لد ج  لبيضاء
لقر ج ت  ملساهم  لوحيد  وفقا 
بتاجيخ 24 6وليو 2019، تقرج ما 6لي :

و لتصفية  للشركة   لحل  ملبكر 
 لود6ة للشركة.

) لسيد  منص   ملد6ر  إنهاء 
.(Etienne Tricaud

على  لوضع  ملحاسبي   ملو فقة 
 ملؤقت 31 ماي 2019.

فاتح  للفتفة من  ذمة  ملد6ر  إبر ء 
6نا6ر 2019 إلى 31 ماي 2019.

تعد6ل تاجيخ إقفال  لسنة  ملالية 
من   25 للمادة  و لتعد6ل  ملتف بط 

 لنظام  ألسا�سي للشركة.
إعادة صياغة  لقو نين.

 Chakib ZAARI تعيين  لسيد 
وال6ة  ملد6ر  لسيد  ونها6ة  كمصفي 

.Etienne Tricaud
على  مقعد  لتصفية  إصالح 
 لعنو ن  لتالي : 10، شاجع مو�سى بنو 
نصيف، شقة 11،  لطابق 2، غوتييه، 

 لد ج  لبيضاء.

تنفيذ  إلرر ء ت  صالحيات 
 لقانونية.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
 لبيضاء بتاجيخ 29 6نا6ر 2020 تحت 

جقم 728787.
قصد  لنشر و إلعالن

124 P

 VARROC LIGHTING
SYSTEMS MOROCCO

شركة مجهولة
جأسمال : 300.000 دجهم

 ملنطقة  لحرة، طنجة، تجزئة 133 
بلد6ة رو معة، محافظة فحص - 

 نجرة، طنجة
 RC Tanger : 84097 IF :

24854301 TP:58250022
ICE : 001957275000048

وفقا ملحضر  لجمع  لعام بتاجيخ 
22 ديسمبف 2019، تقرج ما 6لي :

 Trujillo تحد6د  ستقالة  لسيد 
كمد6ر  مهامه  من   Scott Anthony

للشركة.
 Sharma Ajay  ختياج  لسيد 

Kumar كمد6ر رد6د للشركة.
الستكمال  منح  لصالحيات 

 إلرر ء ت.
تم  إل6د ع في سجل محكمة طنجة 

في 28 6نا6ر 2020 تحت جقم 721.
125 P

 SKOLAY
SARL

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
تسجيله  تم  عرفي  عقد  إثر  على 
تم   2020 6نا6ر   29 بتاجيخ  بالرباط 
ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 

 ملسؤولية  ملحدودة باملميز ت  لتالية :
.SKOLAY SARL : لتسمية 
 لصفة  لقانونية : ش.م.م.

عمر  زنقة   18  :  ملقر  الرتماعي 
أكد ل،   ،2 شقة جقم   بن  لخطاب، 

 لرباط.
أهد ف   :  لغرض  الرتماعي 

 لشركة هي :
 لتجاجة  اللكتفونية ؛
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وعلى  لعموم كل عملية مرتبطة 

بشكل مباشر أو غيف مباشر بالغرض 

 الرتماعي للشركة.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تأسيس 

 لشركة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر وتنتهي 6وم 31 ديسمبف من 

كل سنة.

في  محدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

 1000 إلى  مقسمة  دجهم   100.000

حصة  رتماعية من فئة 100 دجهم.

: تم إسناد مهام  لتسييف   لتسييف 
خاليد  حبيفي  من  لسيد  كل  إلى 

و لسيد عبد هللا  شويخ.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 87902  لتجاجية بالرباط تحت جقم 

 لسجل  لتجاجي جقم 142811 بتاجيخ 

10 فبف 6ر 2020.

126 P

LUMTRA
 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد
جأسمالها هو : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 15 شاجع  ألبطال، 

شقة جقم 4، أكد ل،  لرباط

لقر ج ت  لجمع  لعام  تبعا 

شركة   LUMTRA  الستثنائي لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد  ملنعقد بتاجيخ 14 6نا6ر 2020 

تم إقر ج :

عنو ن  ملقر  الرتماعي  تغييف 

للشركة من 15، شاجع  ألبطال، شقة 
إلى  ملحل  أكد ل،  لرباط   ،4 جقم 

إقامة  لجيد  سالمة،  بدو ج   لكائن 
جقم 8، س 2 عين عتيق، تماجة.

من  لقانون   5 تعد6ل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة.

على  لقانون  ألسا�سي   ملصادقة 

 ملعدل.

للشركة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ  بالرباط   باملحكمة  لتجاجية 

10 فبف 6ر 2020 تحت جقم 104312.

127 P

 LARAKI FRERES 
ET ASSOCIES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بفاس بتاجيخ 10 6نا6ر 2020 

ذ ت  لخصائص  لتالية :
 LARAKI FRERES : -  لتسمية   1

.ET ASSOCIES
2 -  لهدف :  ستشاجة في  لتسييف.

3 -  ملقر  الرتماعي : جقم 18 زنقة 
فرنسا، منفلوجي 2، فاس.

4 -  ملدة : 99 سنة.
دجهم   10.000  : -  لرأسمال   5
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

دجهم موزعة على  لشكل  لتالي :
 لسيد  لعر قي زكرياء 50 حصة ؛
 لسيد  لعر قي أبو بكر 50 حصة.

إلى  أسند  لتسييف   : -  لتسييف   2
 لسيد  لعر قي زكرياء.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني   -  7
بتاجيخ  بفاس    ملحكمة  لتجاجية 
 284/20 تحت جقم   2020 6نا6ر   21

جقم  لسجل  لتجاجي 21241.
128 P

E.P.LIGHT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بفاس بتاجيخ 4 نوفمبف 2019 

ذ ت  لخصائص  لتالية :
.E.P.LIGHT : 1 -  لتسمية

تارر مستوجد 6بيع   : -  لهدف   2
إكسسو ج ت  تارر  بنصف  لجملة، 

 لهاتف  لثابت أو  لنقال.
3 -  ملقر  الرتماعي : جقم 45 شاجع 
بوجمانة،  بالقر�سي  عبد  لرحمان 

فاس.
4 -  ملدة : 99 سنة.

دجهم   80.000  : -  لرأسمال   5
مقسمة إلى 800 حصة من فئة 100 

دجهم موزعة على  لشكل  لتالي :
 800 نوج  لد6ن   لسيد  ملالكي 

حصة.

إلى  أسند  لتسييف   : -  لتسييف   2

 لسيد  ملالكي نوج  لد6ن.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني   -  7

بتاجيخ  بفاس    ملحكمة  لتجاجية 

13 نوفمبف 2019 تحت جقم 3585/19 

جقم  لسجل  لتجاجي 20983.

129 P

YA-NO ANIMATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بشريك وحيد بفاس بتاجيخ 

ذ ت  لخصائص   2020 6نا6ر   20

 لتالية :

 YA-NO  : -  لتسمية   1

.ANIMATION

تنظيم  ملهررانات   : -  لهدف   2

في  مقاول  ممون  لحفالت،   لفنية، 

 ملر قبة و لحما6ة ضد  لسرقة.

3 -  ملقر  الرتماعي : متجر جقم 1، 

تجزئة  ملسيفة بنسودة، فاس.

4 -  ملدة : 99 سنة.

دجهم   40.000  : -  لرأسمال   5

مقسمة إلى 400 حصة من فئة 100 

دجهم موزعة على  لشكل  لتالي :

 لسيد سطي عمر 400 حصة.

إلى  أسند  لتسييف   : -  لتسييف   2

 لسيد سطي عمر.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني   -  7

بتاجيخ  بفاس    ملحكمة  لتجاجية 

 403/20 تحت جقم   2020 6نا6ر   28

جقم  لسجل  لتجاجي 21757.

130 P

PIZZ BURG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بشريك وحيد بفاس بتاجيخ 

ذ ت  لخصائص   2020 6نا6ر   14

 لتالية :

.PIZZ BURG : 1 -  لتسمية

2 -  لهدف : بيع مأكوالت خفيفة.

 3 : متجر جقم  -  ملقر  الرتماعي   3

عماجة س جقم 1، تجزئة زهرة  ملد ئن 

2، بلوك أ، فاس.

4 -  ملدة : 99 سنة.

دجهم   40.000  : -  لرأسمال   5

مقسمة إلى 400 حصة من فئة 100 

دجهم موزعة على  لشكل  لتالي :

 لسيد  لقدميفي عبد  لكامل 400 

حصة.

إلى  أسند  لتسييف   : -  لتسييف   2

 لسيد  لقدميفي عبد  لكامل.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني   -  7

بتاجيخ  بفاس    ملحكمة  لتجاجية 

 280/20 تحت جقم   2020 6نا6ر   21
جقم  لسجل  لتجاجي 21233.

131 P

PARAPHARMACIE 3H&B
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بفاس بتاجيخ 10 6نا6ر 2020 

ذ ت  لخصائص  لتالية :

 PARAPHARMACIE : 1 -  لتسمية

.3H&B

2 -  لهدف : صيدلية.

: تجزئة ثرية،  -  ملقر  الرتماعي   3

طريق  عين  عميف،   ،24 جقم  قطعة 

 6موز ج، فاس.

4 -  ملدة : 99 سنة.

دجهم   80.000  : -  لرأسمال   5

مقسمة إلى 800 حصة من فئة 100 

دجهم موزعة على  لشكل  لتالي :

 800 لطيفة  بوشيبة   لسيدة 

حصة.

إلى  أسند  لتسييف   : -  لتسييف   2

 لسيدة بوشيبة لطيفة.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني   -  7

بتاجيخ  بفاس    ملحكمة  لتجاجية 

 234/20 تحت جقم   2020 6نا6ر   17
جقم  لسجل  لتجاجي 21583.

132 P



3223 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

 NORD LAAYOUNE

CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بمساهم و حد

تأسيس
تبعا للعقد  لعرفي بتاجيخ 4 فبف 6ر 

تم وضع قو نين  لشركة ذ ت   2020

 ملميز ت  لتالية :

 NORD LAAYOUNE  :  لتسمية 

.CONSTRUCTION

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم و حد.

 ملوضوع : 

مختلف  ألنشطة  ملرتبطة بالبناء ؛

أشغال  لتصريف،  لطرقات، 

شبكات  لهاتف   لصرف  لصحي، 

و ملاء وأشغال  لتهئية  لعامة ؛

أشغال تجاجة  لخش  و ألملنيوم... 

 لخ.
غرب   ،25 جقم   :  ملقر  لرئي�سي 

 لشركة  وصيبا،  لعيون.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  دجهم مقسمة 

بالكامل  وتملكها  دجهم   100 فئة 

 لسيد مباجك  لزكي�سي.

طرف  لسيد  من  تسيف   :  إلد جة 

مباجك  لزكي�سي.

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2020/317

جقم  تحت  لرقم  لتحليلي   لتجاجي 

.30723

133 P

DAMINEB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بمساهم و حد

تأسيس
تبعا للعقد  لعرفي بتاجيخ 5 فبف 6ر 

تم وضع قو نين  لشركة ذ ت   2020

 ملميز ت  لتالية :

.DAMINEB : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم و حد.

 ملوضوع : 
وتسويق  ملعد ت  بيع  شر ء، 
أرهزة  لكمبيوتر،  للو زم   ملكتبية، 

 ملكتبية،  آلثاث و ملعد ت  ملكتبية ؛
أرهزة  أنو ع  رميع  تسويق  بيع، 

 لكمبيوتر و لبفمجيات...  لخ
فبف 6ر،   28 شاجع   :  ملقر  لرئي�سي 

إقامة بوصولة، جقم 7،  لعيون.
 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  دجهم مقسمة 
بالكامل  وتملكها  دجهم   100 فئة 

 لسيد دمين بوصولة.
طرف  لسيد  من  تسيف   :  إلد جة 

دمين بوصولة.
بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
جقم  تحت   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2020/319
جقم  تحت  لرقم  لتحليلي   لتجاجي 

.30725
134 P

ALL SERVICES ATLAS
أل سيففيس أطلس

ش.م.م
152 بلوك ب، حي  لسالم، خنيفرة

 لتأسيس
بتاجيخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2020 6نا6ر   9
ذ ت مسؤولية محدودة باملو صفات 

 لتالية :
 ALL SERVICES لتسمية : شركة 

.ATLAS
مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة.
بلوك ب،   152  :  ملقر  الرتماعي 

حي  لسالم، خنيفرة.
نقل  ملسافرين،  وكيل   :  لغرض 

وكيل نقل  إلجساليات، مكتبة.
 لرأسمال : حدد في 100.000 دجهم 
حصة موزعة على   1000 إلى  موزع 

 لشكل  لتالي :
سعيد بهرير 500 حصة ؛

موحى قجي 500 حصة.
 لتسييف : تسييف  لشركة من طرف 
موحى  و لسيد  بهرير  سعيد   لسيد 

قجي وذلك ملدة غيف محددة.
تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط 
بتاجيخ  بخنيفرة  باملحكمة  البتد ئية 
10 فبف 6ر 2020 تحت جقم 2020/38 

 لسجل  لتجاجي جقم 3215.
135 P

CORYAD
SARL AU

عام  ستثنائي  رمع  بمقت�سى 
حرج في  لرباط 31 6نا6ر 2020 قرجت 
 CORYAD لشريكة  لوحيدة للشركة 

ش.م.م ما 6لي :
زيادة جأس  ملال :

قرجت  لشريكة  لوحيدة 
ب  جأسمال  لشركة  زيادة  للشركة 
من  لتغييفه  دجهم   10.000.000
15.000.000 دجهم إلى 25.000.000 
 100.000 إنشاء  طريق  عن  دجهم 

سهم رد6د من 100 دجهم للو حد.
جأس  ملال  زيادة  تحقيق  سيتم 
تحويل  لحساب  لجاجي  طريق  عن 

للد ئنين بمبلغ 10.000.000 دجهم.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
تحت جقم 104355 بتاجيخ 11 فبف 6ر 

.2020
136 P

SOCIETE TAFILALET METAL
SARL

شركة تفياللت ميطال
ش.ذ.م.م
تأسيس

 20 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة ذ ت   2020 6نا6ر 
بما  تتميز  و لتي   ملسؤولية  ملحدودة 

6لي :
»تفياللت   :  لتسمية  الرتماعية 
 SOCIETE ش.ذ.م.م  ميطال» 

.TAFILALET METAL

موضوع  لشركة : مو د  لبناء.
نقل  لبضائع للحساب  لخاص.

مو د  لبناء  وتصد6ر   ستيف د 
و لعقاقيف.

 ملقر  الرتماعي : جقم 14  لحي شبه 
 لصناعي تاجكة  لجد6دة  لرشيد6ة.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 
سنة  بتد ء من تاجيخ تأسيسها.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 
مقد ج كل حصة 100 دجهم.

:  لسيد  لعزيز   لحصص 
 سماعيلي : 170 حصة.

 لسيد مصطفى  سماعيلي : 122 
حصة.

 122  : هشام  سماعيلي   لسيد 
حصة.

 122  : أ6وب  سماعيلي   لسيد 
حصة.

 122  :  لسيد  بر هيم  سماعيلي 
حصة.

 122  : أحمد  سماعيلي   لسيد 
حصة.

:  لسيد  :  ملسيف  ألول   لتسييف 
مصطفى  سماعيلي.

أحمد  :  لسيد   ملسيف  لثاني 
 سماعيلي.

باملحكمة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد6ة بتاجيخ 5 فبف 6ر 
جقم  لسجل  لتجاجي  تحت   2020

.2020/13523
137 P

AL BASMATY KIN
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : شاجع عالل بن عبد 

هللا إقامة  لليوبية  لطابق  ألول 
مكت  جقم 7 فاس

بمقت�سى عقد عقد عرفي مؤجخ 
بفاس بتاجيخ 15 6نا6ر 2020 تم وضع 
قانون أسا�سي لشركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد و لتي تحمل 

 لخصائص  لتالية :
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 AL BASMATY KIN«  :  لتسمية 
.«SARL AU

 لهدف  الرتماعي : ترويض طبي.
 100.000 في  حدد   : جأس  ملال 
1000 حصة من  إلى  دجهم مقسمة 
فئة 100 دجهم موزعة كالتالي : 1000 

حصة للسيدة سويد6ن لبنى.
 ملقر  الرتماعي : شاجع عالل بن 
عبد هللا إقامة  لليوبية  لطابق  ألول 

مكت  جقم 7 فاس.
 لتسييف : للسيدة سويد6ن لبنى، 
6نا6ر   19 بتاجيخ  مزد دة  مغربية، 
1975، حامل للبطاقة  لوطنية جقم 
 97 فاس   : C437884،  لقاطنة ب 

تجزئة بنيس حي  لر حة.
فإن  للتوقيع  الرتماعي  بالنسبة 
بالتوقيع  ملزمة  ستكون   لشركة 
لبنى  سويد6ن  للسيدة   ألحادي 
6نا6ر   19 بتاجيخ  مزد دة  مغربية، 
1975، حامل للبطاقة  لوطنية جقم 

.C437884
مدة  لشركة : 99 سنة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 
31 ديسمبف من  إلى غا6ة  6نا6ر  فاتح 

كل سنة.
بكتابة  تم   إل6د ع  لقانوني 
بفاس  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
بالسجل   2020 6نا6ر   24 بتاجيخ 

 لتحليلي جقم 21297.
 ملسيف

138 P

ATLAS BUSINESS CONSULTING
 AV. YACOUB EL MANSOUR IMM
 AL AMIRA III N° 32, 3ème GUELIZ

MARRAKECH

STE EDIFICE HOUSE
SARL AU

ش.ذ.م.م ذ ت مساهم و حد
تأسيس

منظم  قانون  وضع  بتاجيخ  تم 
لشركة باملميز ت  لتالية :

 STE EDIFICE HOUSE : لتسمية 
مساهم  ذ ت  ش.ذ.م.م   SARL AU

و حد.
 لهدف : منعش عقاجي.

يعقوب  شاجع   :  ملقر  الرتماعي 
1 رليز  3 جقم   ملنصوج إقامة  الميفة 

مر كش.
في  حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 
 900 90.000 دجهم مقسما إلى  مبلغ 
موزع  دجهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :
 لسيد جشيد حسني : 900 حصة.

غيف  ملدة  تسيف  إلد جة   :  إلد جة 
جشيد  طرف  لسيد  من  محدودة 

حسني. 
من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 
فاتح 6نا6ر إلى غا6ة 31 ديسمبف من كل 

سنة.
99 سنة  بتد ء  : حددت في   ملدة 

من تاجيخ تأسيس  لشركة.
تم  إل6د ع  لقانوني للشركة لدى 
بتاجيخ  بمر كش   ملحكمة  لتجاجية 
10 فبف 6ر 2020 تحت جقم 112102 
بالسجل  لتجاجي  وسجلت  لشركة 

بمر كش تحت جقم 102521.
139 P

STE DR IMMOBILIER 
 2019 أكتوبر   24 بتاجيخ  تم 
 رتماع عام  ستثنائي حدد بموربه 

 لنقاط  آلتية :
تمت تغييف  ملقر  الرتماعي : تغييف 
 ملقر  الرتماعي  لكائن سابقا بشاجع 
 5 12 شقة جقم  عالل  لفا�سي عماجة 

تجزئة سين مر كش.
 لى  ملقر  الرتماعي  لجد6د : فندق 
وشاجع  شاجع  ليفموك  ز وية  مناجة 

ليفرناج.
فبف 6ر   7 تم  إل6د ع  لقانوني 6وم 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   2020

بمر كش تحت جقم 112080.
140 P

STE ZMAN PROMOTION
 2019 أكتوبر   24 بتاجيخ  تم 
 رتماع عام  ستثنائي حدد بموربه 

 لنقاط  آلتية :
 : تغييف  ملقر  الرتماعي  تم   : أوال 
سابقا  تغييف  ملقر  الرتماعي  لكائن 
12 شقة  بشاجع عالل  لفا�سي عماجة 

جقم 5 تجزئة سين مر كش.

 لى  ملقر  الرتماعي  لجد6د : ملكية 
شاجع  ليفيفناج  حي  شاجع  لون  ثريا 

كيندي مر كش.
فبف 6ر   7 تم  إل6د ع  لقانوني 6وم 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   2020

بمر كش تحت جقم 112079.
141 P

 STE GERMANIA DE 
L’HOTELLERIE

SARL AU
جقم 25، تجزئة  سماعيل، حي 

 لبحرة، تازة
 لسجل  لتجاجي : 5251

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 
تأسيس  تم  بتازة   2020 6نا6ر   9
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
للشخص  ملوقع   لشريك  لوحيد 
على  ملحضر وعلى  لقانون  ألسا�سي 

للشركة  ملذكوج خصائصها كالتالي :
 STE  :  لتسمية  لقانونية للشركة 
 GERMANIA DE L’HOTELLERIE

.SARL AU
 : للشركة   ملوضوع  الرتماعي 

فندقة، كر ء شقق فندقية.
 ملقر  الرتماعي للشركة : جقم 25، 

تجزئة  سماعيل، حي  لبحرة، تازة.
مدة  لشركة  إن   : مدة  لشركة 

محددة في 99 سنة.
 : للشركة   لرأسمال  الرتماعي 
دجهم مقسمة   100.000 في  محددة 
 100 1000 حصة قيمة كل منها  إلى 

دجهم وتتوزع على  لشكل  لتالي :
 ليعكوبي محمد : 1000 حصة.

تسييف  لشركة : إن  لشركة مسيفة 
طرف  لشريك  لوحيد  من  ومد جة 

 لسيد  ليعكوبي محمد.
بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
بتازة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
جقم  تحت   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 

.2020/70
142 P

FIDELCOM

 CABINET DE GESTION ET DE

COMPTABILITE

58 أكادير
جأسمالها : 200.000 دجهم

 ملقر : عند بشرى نعامي جقم 12 زنقة 
شنكيط تجزئة  لسقالة  لصويرة

تأسيس
بالصويرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2015 6ونيو   15 بتاجيخ 
محدودة  لشركة   لنظام  ألسا�سي 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :
 لتسمية : 58 أكاد6ر.

بشرى  عند   :  ملقر  الرتماعي 
نعامي جقم 12 زنقة شنكيط تجزئة 

 لسقالة  لصويرة .
باملغرب  غا6ة  لشركة   :  لهدف 
و لخاجج على  لسو ء : مقاول في إد جة 

 لعمليات  لتجاجية أو  لخدمات.
 ملدة : 99 سنة.

: تبتدئ بفاتح 6نا6ر   لسنة  ملالية 
وتنتهي في 31 ديسمبف.

جأس  ملال : إن جأسمال  لشركة قد 
حدد في مبلغ 200.000 دجهم :

 JUBIN للسيد  حصة   1900
 HERVE DESIRE MARCEL
للسيد  حصة   100 و   JOSEPH

.OMAR ABOUDRARE
 JUBIN تم تعيين  لسيد   :  إلد جة 
 HERVE DESIRE MARCEL
غيف  ملدة  للشركة  مسيف   JOSEPH

محدودة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  وقد 
 20 في  بمد6نة  لصويرة   البتد ئية 
180  لسجل  2015 تحت جقم  6وليو 

 لتجاجي جقم 3723.
143 P

58 أكادير
جأسمالها : 200.000 دجهم

RC : 3763
تحويل  ملقر  الرتماعي

مد والت  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 الستثنائي  ملنعقد بمقرها  الرتماعي 
زنقة   12 جقم  نعامي  بشرى  عند 
بالصويرة  تجزئة  لسقالة  شنكيط 

قرج  لجمع   ،2012 ماجس   22 بتاجيخ 

 لعام ما 6لي :
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تغييف  ملقر   الرتماعي من  ملقر:

زنقة   12 عند بشرى نعامي جقم   

شنكيط تجزئة  لسقالة  لصويرة.

إلى  لعنو ن  لتالي : 58 زنقة أكاد6ر 

 لصويرة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  وقد 

 البتد ئية بمد6نة  لصويرة في 2 ماي 

2012 تحت جقم 129.

144 P

تامراغت بيش

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لرأسمال  الرتماعي : 10.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : ملك أفتاس 23-3

تيغوال 3 رماعة أوجير أكاد6ر

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 22 6نا6ر 2020، قرج شركاء 

شركة تامر غت بيش ما 6لي :

قبول تفويت 50 حصة  رتماعية 

بين  لسيد  حصة   25 على  لتو لي 

د6لد6ك ررمي باسكال و لسيدة رو 

 25 ند6ن سوز ن كاجمين من رهة و 

حصة للسيد د6لد6ك ررمي باسكال 

فوتت لآلنسة ويوط إميلي شانطال 

كلود6م.

ند6ن سوز ن  تعيين  لسيدة رو 

كاجمين بصفتها مسيفة بعد  ستقالة 

 ملسيف  لسابق  لسيد د6لد6ك ررمي 

باسكال.

) لحصص   2 تعد6ل  لبنود 

 الرتماعية( و 7 )جأس  ملال( و لبند 1 

من  لقانون  ألسا�سي.

عملية  بإتمام  للمسيف   لتفخيص 

 لتفويت بشكل نهائي.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بأكاد6ر  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ 

.89509

145 P

NEW ROUTE
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

مقرها  الرتماعي : جقم 42 شاجع 
عقبة، شقة جقم 2 أكد ل -  لرباط
سجلها  لتجاجي 123509  لرباط

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملؤجخ 
2019 قرج  ملسيف  19 ديسمبف  بتاجيخ 

 لتعد6الت  لتالية :
فسخ  لشركة  لسابق ألو نه.

لحسن  بنادج  تعيين  لسيد 
كمصفي  لشركة.

شاجع   42 جقم  مقر  لتصفية 
عقبة، شقة جقم 2، أكد ل -  لرباط.
بر ءة  ملصفي  لسيد بنادج لحسن.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجاجية  لرباط   لضبط 
6نا6ر   13 بتاجيخ   103881 تحت جقم 

.2020
عن  لنسخة و لنص

146 P

 MAROCAINE FINANCE
SERVICE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لو حد
ش.ذ.م.م ش.و

سجلها  لتجاجي 123787 تماجة
بمقت�سى  لجمع  لعام  ملؤجخ 
قرج  ملسيف   2019 ديسمبف   3 بتاجيخ 

 لتعد6الت  لتالية :
فسخ  لشركة  لسابق ألو نه.

تعيين  لسيد عبد  لكريم  لغزو ني 
كمصفي  لشركة.

إقامة  حي  ملنزه  مقر  لتصفية 
عين عتيق   5  لتوفيق أ3  ملحل جقم 

تماجة.
بر ءة  ملصفي  لسيد عبد  لكريم 

 لغزو ني.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
تماجة  باملحكمة   البتد ئية   لضبط 
6نا6ر   2 بتاجيخ   10754 جقم  تحت 

.2020
عن  لنسخة و لنص
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 ACTEA SOLUTIONS &
SERVICES

ش.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد
47 شاجع لال  لياقوت  لطابق 

 لخامس  لد ج  لبيضاء
تصفية  لشركة

محضر  لجمع  بمقت�سى   -  1
في  لد ج   لعام  الستثنائي  ملؤجخ 
 2019 ديسمبف   31 بتاجيخ   لبيضاء 
 ACTEA SOLUTIONS &« لشركة 
ذ ت  لشريك  ش.م.م   «SERVICES

 لوحيد تقرج ما 6لي :
تصفية  لشركة.

كريم  شاقلو  تعيين  لسيد 
لتصفية  لشركة.

لتصفية  حدد  ملقر  الرتماعي 
 لشركة في  لعنو ن  لتالي :

لال  لياقوت  لطابق  شاجع   47
 لخامس  لد ج  لبيضاء.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني   -  2
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجاجية بالد ج 
2020 تحت  3 فبف 6ر   لبيضاء بتاجيخ 

جقم 729205.
بيان مختصر

148 P

AVERDA TANGER
S.A

5 شاجع 6وسف بن تاشفين،  لطابق 
 لثاني، جقم 3، طنجة

س.ت )طنجة( 89735
بيان باستقالة  ملد6ر  لعام وتعيين 

مد6ر عام رد6د للشركة
بمقت�سى محاضر قر ج ت مجلس 
 «AVERDA TANGER S.A« إد جة 
ديسمبف   10  ملنعقد في طنجة بتاجيخ 
قبول  ستقالة  لسيد  تقرج   ،2019
فر س عر قجي من مهامه كمد6ر عام 
للشركة وتعيين  لسيد نيكوال أشقر، 
 24 مو ليد  من  فرن�سي  لجنسية، 
لبنان،  في  لصالحية،   1970 6ونيو 
201-202،  لطابق  لثاني،  ويقيم في 
دبي،  قرية  ملعرفة،  مبنى  إلنجاز، 
وحامل   إلماج ت  لعربية  ملتحدة، 
 ،10AZ13882 جقم  لجو ز  لسفر 

بصفته مد6ر  عاما رد6د  للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بطنجة  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
جقم  تحت   2020 6نا6ر   30 بتاجيخ 
وتم  6د ع  لتصريح   .230031

 لتعد6لي في نفس  ليوم.
للرأي،  إلد جة  لعامة

149 P

 BELGRAVIA
DEVELOPMENT

SARL
شركة محدودة  ملسؤولية
جأسمالها 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : إقامة هدى جقم  14 
زنقة طلوع  لفجر -  لد ج  لبيضاء

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2020 6نا6ر   30 في  بالد ج   لبيضاء 
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بالصفات  لتالية :
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.
 :  لتسمية  الرتماعية 
 BELGRAVIA DEVELOPMENT

.SARL
 لغرض :  إلنعاش  لعقاجي.

:  لد ج  لبيضاء،   ملقر  الرتماعي 
طلوع  زنقة   14 جقم  هدى  إقامة 

 لفجر.
 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تاجيخ 

 لتقييد بالسجل  لتجاجي.
جأسمال  حدد   : جأس  ملال 
مقسم  دجهم   100.000 في   لشركة 
إلى 100 حصة من فئة 1000 دجهم 
إلى  مسندة  بالكامل  تحريرها  تم 

 لشريكين على  لشكل  لتالي :
 1  :  لسيد  دجيس  لفا�سي فهري 

حصة.
 «AXIAL DEVELOPMENT«
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد : 99 حصة.
 لتسييف : تم تعيين  لسيد  دجيس 
ملدة  للشركة  مسيف   فا�سي  لفهري، 
كامل  لصالحيات  مع  محددة  غيف 

و لتفويضات.
تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 
  لسنة  الرتماعية من فاتح 6نا6ر إلى

 31 ديسمبف.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

جقم  تحت  بالد ج  لبيضاء   لتجاجية 

بالسجل  وتم  لتقييد   729520

بتاجيخ   455559  لتجاجي تحت جقم 

5 فبف 6ر 2020.
لالستخالص و لنشر
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شركة مارادوس

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأسمال قدجه 4.000.000 دجهم

 ملقر  لرئي�سي : عماجة E، شقة 2، 

قطاع 10، شاجع  لعز، حي جياض، 

 لرباط

سجل تجاجي بالرباط جقم 52897

23 ماي  بمور  رمع عام بتاجيخ 

محدودة  شركة  شركاء  قرج   ،2018

 «MARADOS SARL«   ملسؤولية 

ما 6لي :

ذ ت  شركة  شكل   عتماد 

مسؤولية محدودة.

 ملو فقة على نقل ثمانية وثالثين 

ألف سهم من قبل  لسيدة عائ�سي 

محمد  مدني  لصالح  لسيد  كريمة 

من  لنظام   7 و   2 وتعد6ل  ملادتين 

 ألسا�سي وفقا لذلك.

  AYCHI KARIMA قبول  ستقالة

من منصبه كمسيف ومنحه إبر ء ذمة 

إلد جته.

تعيين  لسيد مدني محمد مسيف 

 لجنسية  ملغربية، حاصل على بطاقة 

 ،354331 جقم   لتعريف  لوطنية 

ويقطن في بلوك جقم 2-4 شاجع محمد 

 ليز6دي حي جياض  لرباط.

من  لنظام   15 تعد6ل  ملادة 

 ألسا�سي.

سجل  في  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   2 محكمة  لرباط  لتجاجية في 

.D104287 2020 تحت  لرقم
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شركة ذاتا باكت املغرب
ش.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد

جأسمالها 6قدج ب 100.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : مرك  بويلغمان 

جقم 115  لعروي  لناضوج
تأسيس

سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2020 6نا6ر   8 بالناضوج بتاجيخ 
إحد ث قو نين تأسيسية لشركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ميز تها كالتالي :
باكت  ملغرب  ذ تا   :  لتسمية 

ش.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد.
وير  سوفت  إعالميات   :  لهدف 

مركز ذ تا.
 ملقر  الرتماعي : مرك  بويلغمان 

جقم 115  لعروي  لناضوج.
من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
في  حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 
 1000 إلى  مقسمة  دجهم   100.000
حصة من فئة 100 دجهم مؤد ة نقد  
كلها في  )على  لتمام عند  الكتتاب( 

ملكية  لسيد حسام  لزجو لي.
: تم تعيين  لسيد حسام   لتسييف 
زمنية  ملدة  للشركة  كمسيف   لزجو لي 

غيف محدودة.
من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 
ديسمبف من   31 فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

كل سنة.
لتكوين   %5 بعد  قتطاع   :  ألجباح 
تبعا  6وزع  لباقي   لذخيفة  لقانونية 

لقر ج  لشركاء.
باملحكمة  البتد ئية  تم  إل6د ع 
جقم  لسجل  لتجاجي  بالناضوج 

.17525
قصد  لنشر
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SMART WIN - SARL
AGDAL / RABAT

HADEED ALJANOUB
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 
شركة  تأسيس  تم   ،2020 6نا6ر   2

باملو صفات  محدودة  ملسؤولية 

 لتالية :

 HADEED  :  لتسمية 

.ALJANOUB SARL

دو ج  لعطا6ة بالد   :  ملقر  لتجاجي 

بولعروج بوزنيقة.

تدوير  إعادة   :  لهدف  لتجاجي 

 ملعادن  لحد6د6ة وغيف  لحد6د6ة.

 الستيف د و لتصد6ر.

 1.000.000 : محدد في   لرأسمال 

دجهم مقسمة إلى 10.000 حصة كما 

6لي :

 لسيد عبد  ملجيد قدوجي : 2000 

حصة.

 8000  : كركوب  محمد   لسيد 

حصة.

 ملدة : 99 سنة من تاجيخ تأسيسها.

 لتسييف : عبد  ملجيد قدوجي.

:  ملحكمة   إل6د ع  لقانوني 

تجاجي  سجل  بنسليمان   البتد ئية 

جقم 2073.
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RNV BUILDING
تأسيس

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملسجل 

قد   2020 6نا6ر   29 بتاجيخ  بالرباط 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة مو صفاتها كالتالي :

.RNV BUILDING : لتسمية 

أشغال   :  لهدف  الرتماعي 

متنوعة وأشغال  لبناء.

15 زنقة و د زيز   :  ملقر  الرتماعي 

جقم 1 أكد ل  لرباط.

حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

في  للشركة   لرأسمال  الرتماعي 

 1000 على  موزع  دجهم   100.000

حصة بمائة دجهم لكل حصة موزعة 

على  لشركاء كما 6لي :

 لسيد عادل بنعزوز : 500 حصة.

 لسيد كريم بنعزوز : 500 حصة.

عهد تسييف  لشركة مع   :  لتسييف 

 إلمضاء  الرتماعي ملدة غيف محددة 

عادل بنعزوز و لسيد   : إلى  لسيد ن 

كريم بنعزوز.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

لدى  كتابة  لضبط  لدى   لقانوني 

بتاجيخ  بالرباط   ملحكمة  لتجاجية 

تجاجي  سجل  تحت   2020 3 فبف 6ر 

جقم 142223.
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STE KIDSOR COMPANY

SARL AU

شركة كيدسوج كومباني

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ش.و

جأسمالها 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي :  لزنقة 70  لرقم 30 

حي ملالهفة سيدي قاسم

طبقا لعقد خاص بتاجيخ 20 6نا6ر 

2020 تم تأسيس شركة ش.م.م ش.و 

ذ ت  لصفات  لتالية :

تحمل  سم  :  لشركة   لتسمية 

 STE كومباني  كيدسوج  شركة 

.KIDSOR COMPANY SARL AU

 لشركة تهتم ب : أشغال مختلفة 

أو  لبناء & مفاوض.

 ملقر  الرتماعي :  لزنقة 70  لرقم 

30 حي ملالهفة سيدي قاسم.

 لرأسمال : لقد حدد في 100.000 

حصة   1000 على  مقسم  دجهم 

 رتماعية ثمن كل و حدة 100 دجهم.

للسيد  مخول  :  لتسييف   لتسييف 

حو ش  مين.

من  لربح  لصافي تخصم   :  لربح 

5% لالحتياطات  لقانونية.

 ال6د ع  لقانوني : لقد تم باملحكمة 

6وم  قاسم  بسيدي   البتد ئية 

 50/2020 2020 تحت جقم  3 فبف 6ر 

جقم  لسجل  لتجاجي 28341.
من أرل  لنسخ و لبيان

155 P
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STE DECO 4 AL
SARL AU

شركة د6كوج 4  ل
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ش.و

جأسمالها 100.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : بلوك ب  لرقم 297 

حي  لياسمين سيدي قاسم
طبقا لعقد خاص بتاجيخ 13 6نا6ر 
2020 تم تأسيس شركة ش.م.م ش.و 

ذ ت  لصفات  لتالية :
تحمل  سم  :  لشركة   لتسمية 
 STE DECO 4 AL شركة د6كوج 4  ل

.SARL AU
 لشركة تهتم ب : أشغال مختلفة 

أو  لبناء & نجاجة  ألملنيوم.
بلوك ب  لرقم   :  ملقر  الرتماعي 

297 حي  لياسمين سيدي قاسم.
 لرأسمال : لقد حدد في 100.000 
حصة   1000 على  مقسم  دجهم 
 رتماعية ثمن كل و حدة 100 دجهم.
للسيد  مخول  :  لتسييف   لتسييف 

بلحسين عثمان.
من  لربح  لصافي تخصم   :  لربح 

5% لالحتياطات  لقانونية.
 ال6د ع  لقانوني : لقد تم باملحكمة 
6وم  قاسم  بسيدي   البتد ئية 
 90/2020 2020 تحت جقم  5 فبف 6ر 

جقم  لسجل  لتجاجي 28343.
من أرل  لنسخ و لبيان
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NIZARIS
شركة نيز جيس ش م م ش و
جأسمالها 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي  لرقم 102 حي بام 
حد كوجت خنيشات سيدي قاسم

بيع نصف  لحصص
ررت  بمقت�سى  ملد ولة  لتي 
فإن  لجمع   2020 6نا6ر   17 بتاجيخ 
أعاله  للشركة  ملذكوجة   الستثنائي 

قرج ما 6لي :
بيع  على  و ملو فقة   ملصادقة 
نصف حصص  لسيد رباجي خليل 
500 حصة للسيد كروم 6اسين  لذي 

و فق.

يعني  لسيد  هذ   ألخيف  أصبح 

كروم 6اسين له نصف  لحصص وهي 

500 حصة في شركة نيز جيس.

رباجي  وبالتالي  ستقالة  لسيد 

وتسمية  نيز جيس  شركة  من  خليل 

6اسين  ملسيف  لجد6د  كروم   لسيد 

 ،STE NIZARIS نيز جيس  لشركة 

مقرها بالرقم 102 حي بام حد كوجت 

خنيشات سيدي قاسم.

 إل6د ع  لقانوني لقد تم باملحكمة 

 البتد ئية بسيدي قاسم 6وم 3 فبف 6ر 

جقم   2020/32 جقم  تحت   2020

 لسجل  لتجاجي 27475.
من أرل  لنسخ و لبيان
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أنتففيد ماجوك

273 شاجع محمد  لخامس  لد ج  لبيضاء

GOUPIL

SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

جأسمالها : 2.400.000 دجهم

مقر  لشركة :  لد ج  لبيضاء - 3 زنقة 

أبو زيد  6د بو�سي

 لسجل  لتجاجي  لد ج  لبيضاء جقم 

417223

بتاجيــخ  قــرج  لشــريك  لوحيــد 

: تســجيل   2019 4 ديســمبف 

- تفويت رميع حصص  لسيد   1

 François RENARD(( فر نسو  جوناج

2.000 حصة، ورميع حصص  لسيد 

 Régis MAGNIN(( مانيان  جيجيس 

جياليتي  لفائدة شركة  حصة   2.000

.(SOCIETE REALITES(

من  في  لرأسمال  -  لزيادة   2

 2.400.000 إلى  دجهم   1.000.000

بو سطة  دماج  لحساب  دجهم، 

 لجاجي للشركاء وقد تمت هذه  لزيادة 

حصة رد6دة من   54.000 بإحد ث 

فئة 100 دجهم لكل حصة.

من  لقانون   7 تعد6ل  ملادة   -  3
 ألسا�سي.

إنجاز  إل6د ع  لقانوني  تم 
بالد ج  لبيضاء  باملحكمة  لتجاجية 
جقم  تحت   2019 ديسمبف   24 في 

.724584
عن مورز وبيان
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 FAIVELEY TRANSPORT
SERVICE MAROC

فيفلي طرونسبوج سيففيس ماجوك
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

شريك وحيد
جأسمالها 1.000.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي :  لد ج  لبيضاء، 7، 
إقامة ج مي، زنقة سبتة،  ملكت  8
 لسجل  لتجاجي جقم : 238293

بتاجيخ  قرج  لشريك  لوحيد 
15 أبريل 2019 ما 6لي :

غيف  -  ستقالة  ملسيف  لوحيد   1
 لشريك :  لسيد عز  لد6ن دهمي.

تعيين مسيف وحيد رد6د غيف   -  2
شريك.

فرن�سي  كروند،  هنفي   لسيد 
سبتمبف   10 مزد د بتاجيخ   لجنسية، 
فرنسا،  في  قاطن  بفرنسا،   1974
 ،25170 شاجع  لجمهوجية،   ،1194

أجتيكس، وذلك ملدة غيف محدودة.
تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط 
بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 
تحت  لرقم   2019 6ونيو   4 بتاجيخ 

.704892
عن نسخة مورزة لإلشاجة
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KESTRAL SME MAROC
كستف ل س م أوه ماجوك ش.م.م

شركة محدودة  ملسؤولية
جأسمالها 500.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي :  لد ج  لبيضاء، 12، 
زنقة صبفي بورمعة،  لطابق  ألول، 

 لشقة جقم 2
 لسجل  لتجاجي جقم : 352581

 تخذ  لجمع  لعام  الستثنائي 
قر ج عدم   2018 6ونيو   30  ملؤجخ في 

و ستمر جية  لشركة   لحل  ملسبق 

من جأسمال   3/4 بالرغم من خساجة 

 لشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

تحت  لرقم   2019 ماي   28 بتاجيخ 

.703742
عن نسخة مورزة لإلشاجة
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KESTRAL SME MAROC

كستف ل س م أوه ماجوك ش.م.م

شركة محدودة  ملسؤولية

جأسمالها 500.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي :  لد ج  لبيضاء، 12، 

زنقة صبفي بورمعة،  لطابق  ألول، 

 لشقة جقم 2

 لسجل  لتجاجي جقم : 352581

قرج  لجمع  لعام  لعادي 

 2019 ماي   7 في   الستثنائي  ملؤجخ 

تسجيل :

-  ملو فقة على تفويت مجموع   5

بناني  مجيد  حصص  لسيد 

للسيد  حصص   10 أي   سميفس، 

رون ليك إ6د لكو.

2 - تعد6ل  لفصل 7 من  لقو نين 

 ألساسية.

7 - إلغاء  لفصل 43 من  لقو نين 

 ألساسية.

صياغة  لقو نين  إعادة   -  8

 ألساسية.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

تحت  لرقم   2019 6ونيو   4 بتاجيخ 

.704897
عن نسخة مورزة لإلشاجة

161 P
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SOCIAL INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد
جأسمالها : 10.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : ز وية زنقة  لقا�سي 
سر 6ري و لقا�سي بن حمادي

حي البينيد  لرباط
 لسجل  لتجاجي بالرباط

 جقم 88251
تغييف نشاط  لشركة

بمقت�سى قر ج ت  لشريك  لوحيد 
تغييف  تم   ،2019 نوفمبف   12 بتاجيخ 

نشاط  لشركة ليصبح :
 ملساهمة بأي شكل من  ألشكال 
إد جتها  عن  فضال  في  لشركات 
رميع  وتطويرها  متالك  ومر قبتها 
طريق  عن  و لحقوق   ألوج ق  ملالية 
بالحصص،  الكتتاب   ملشاجكة 
وبأي   لشر ء  المتصاص،  الندماج 

طريقة أخرى.
وتطوير  إنشاء  في   ملشاجكة 
 ملؤسسات  ملالية،  لصناعية، 
 لتجاجية ومنحها كل  ملساعدة، سو ء 
عن طريق  لتمويل أو  لضمانات أو 

بأ6ة طريقة أخرى.
تنفيذ   لدج سة،  إلنشاء، 
خدمات  لتطوير،  رميع  ملشاجيع، 
 الستشاج ت،  لتدقيق،  ألعمال 
 لعامة أو  لخاصة لصالح  لجماعات 
ورميع  ألفر د،  أو  لخاصة،   لعامة 
رميع  لعقود  وإبر م  إعد د 
و لصفقات من أي نوع تتعلق بتنفيذ 

هذه  ملشاجيع و ألشغال.
 لحصول،  لشر ء،  لتفويت 
بر ء ت  الختف ع  رميع  و ستغالل 
أو  و لنماذج  و لعالقات  لتجاجية 
ورميع  بر ء ت  الختف ع  تر خيص 

 لعمليات.
إد جة  ألمالك، سو ء كانت عقاجية 
أو منقوالت في ملك شخص طبيعي أو 

معنوي.
وبشكل  قرض  أي  في   الشتف ك 
تمويل  طريقة  أي  عام،  ستخد م 
من أرل  لسماح بتحقيق  لتمويل أو 

إعادة تمويل نشاط  لشركة.

رميع  لعمليات  عام  وبشكل 

 لصناعية،  ملالية،  لتجاجية، 

ترتبط  و لتي  أو  ملنقوالت   لعقاجية 

بأحد  مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 

 ألغر ض أعالق أو بأي غرض مماثل 

نشاط  تطوير  شأنه  ومن  مرتبط  أو 

من   2 تتغيف  ملادة  وبذلك   لشركة 

بالغرض  و ملتعلقة   لنظام  ألسا�سي 

 الرتماعي.

 إل6د ع  لقانوني :

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ  بالرباط   لتجا6ة 

2020، تحت جقم 104344.
من أرل  لتلخيص و لنشر

 لتسييف
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OZATHINK GROUP

في  مسجل  خاص  عقد  بمور  

تم   ،2020 أبريل   2 بتاجيخ   لرباط 

تأسيس  لنظام  ألسا�سي لشركة ذ ت 

على  خصائصها  محودة،  مسؤولية 

 لنحو  لتالي :

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

.OZATHINK GROUP : لتسمية 

:  ملشوجة   لهدف  الرتماعي 

في  و لدعم  و ملساعدة  لتقنية 

 لتو صل.

نوبالبا،  شاجع   :  ملقر  الرتماعي 

حي   ،1 بلوك   ،17 قطاع   ،4 لوت 

.n4 جياض،  لرباط

 ملدة : 99 سنة.

دجهم   100.000  : جأس  ملال 

 100 من  سهم   1000 إلى  مقسمة 

دجهم موزعة على  لنحو  لتالي :

زكرياء عبد  لقادج 500 سهم.

زكرياء عثمان 500 سهم.

 لتسييف : تم إد جة  لشركة بشكل 

مشتفك من قبل  لشريكين لفتفة غيف 

محددة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

محكمة  لرباط  لكات    لقانوني 

 لتجاجية بتاجيخ 2 أبريل 2020، تحت 

جقم 87843.

 لسجل  لتجاجي.

في  لسجل  تسجيل  لشركة  تم 

 لتجاجي بالرباط تحت جقم 142271.
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STE AUTO PARTS PRO
SARL AU

جأسمالها  الرتماعي : 100.000 

دجهم

 ملقر  الرتماعي :  ملساج جقم 1328 

مر كش

تغييف  لنشاط  ملز ول فعليا
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

6نا6ر   12 6وم  في  للشركة  ملتخذ 

2020، قرج ما 6لي :

 لزيادة في  لنشاط  ملز ول د خل 

 لشركة كما 6لي :

زيادة  ألنشطة  لتالية :

صيانة وإصالح  ملركبات و آلالت.

و إلطاج ت  قطع  لغياج  بيع 

للسياج ت وآالت.

تم  فإنه  هذ   لتغييف  إثر  وعلى 

من  لقانون   3 تعد6ل  لفصل 

بالنشاط  للشركة  ملتعلق   ألسا�سي 

 ملز ول.

 إل6د ع  لقانوني : تم لدى  ملحكمة 

6نا6ر   31 بتاجيخ  بمر كش   لتجاجية 

2020، تحت جقم 111878.
ملخص قصد  لنشر

مر كش
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AYA GADGETS
SARL

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 6نا6ر   22 بتاجيخ  بالرباط 

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة لها  لخصائص  لتالية :

:  لسيد عز  لد6ن موالي   لشركاء 

جقم  للبطاقة  لوطنية  حامل  علي 

مغربي  لجنسية  لساكن   V55331

22  لشقة  4  لعماجة  بإقامة أم هاني 

2 طريق قنيطرة.

حاملة   لسيدة  لقسيوي شيماء 

 AE175772 جقم  للبطاقة  لوطنية 

بموالي  مغربية  لجنسية  لساكنة 
10 سال  من  لشقة   19 جشيد إقامة 

 لجد6دة.

 AYA  :  لتسمية  الرتماعية 

.GADGETS

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

في  :  لغرض من  لشركة   لهدف 

 ملغرب و لخاجج :

نشر وطباعة وتصوير.

وكذلك  أشكاله  بجميع   إلعالن 

بيع  ملساحات  إلعالنية.

كل ما من شأنه تطوير هذ   ملجال.

شاجع   37  :  ملقر  الرتماعي 

حسان   2  الدجي�سي  ألكبف  لشقة 

 لرباط.

مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء  من 

تاجيخ تسجيلها في  لسجل  لتجاجي.

حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 
دجهم   100.000 جأسمال  لشركة في 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 دجهم للحصة موزعة كالتالي :

 950  لسيد عز  لد6ن موالي علي 

حصة.

 50 شيماء   لسيدة  لقسيوي 

حصة.
 لتسييف : عينت  لسيدة  لقسيوي 

حاملة للبطاقة  لوطنية جقم  شيماء 

AE175772 كمسيفة للشركة.

 لسنة  الرتماعية : تبتدئ  لسنة 

كل  من  6نا6ر  فاتح  من   الرتماعية 

31 ديسمبف من نفس  سنة وتنتهي في 

 لسنة.

بنسبة  بعد  الحتفاظ   :  ألجباح 

6منح  لباقي  لالحتياط  لقانوني   %5

لصاح   لشركة.
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تولى  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

بالسجل  و لتسجيل   لقانوني 

لالستثماج   لتجاجي  ملركز  لجهوي 

بتاجيخ   142839 جقم  تحت  بالرباط 

11 فبف 6ر 2020.
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شركة اكيبمو اوزا
ش م م

جقم 04، بجان  مسجد  لهدى، 

تجزئة سعيد حجي، سال

للشركاء  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020،  ملسجلة في  6نا6ر   13 بتاجيخ 

تم   ،2020 6نا6ر   23 بتاجيخ   لرباط 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

مسؤولية محدودة باملميز ت  لتالية :

أوز »  » كيبمو  شركة   :  لتسمية 

شركة ش م م.
بجان    ،04 جقم   :  ملقر  لتجاجي 

تجزئة سعيد حجي،  مسجد  لهدى، 

سال.

بيع  أدو ت  ملكت ،   :  ملوضوع 

 للو زم.

إصالح  لفطوكوبي.

عموما رميع  لعمليات  لتجاجية، 

وغيف   لصناعية،  ملالية،  لعقاجية 

في  6مكنها  ملساهمة   لعقاجية  لتي 

تنمية  لشركة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لفعلي للشركة.

 لتسييف : تسييف  لشركة من طرف 

 لسيد وسعيدي أحمد.

دجهم   100.000  :  لرأسمال 

موزعة بين  لشركاء كما 6لي :

 500 أحمد  وسعيدي   لسيد 

حصة.

 500 وسعيدي  لصادق   لسيد 

حصة.

 ملجموع 1000 حصة.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

جقم  تحت   ،2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 

.34074
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 STE MAROCAINE

D’EXPLOITATION 

ET CONDITIONNEMENT
ش م م

جأسمالها : 1.000.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : إقامة  لنعيم، 

بلوك أ، شقة 14 حي  لوفاق هرهوجة 

تماجة

تأسيس شركة
بمور  عقد عرفي محرج في تماجة 

تم تأسيس   ،2020 6نا6ر   24 بتاجيخ 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 ملميز ت  لتالية :

 STE MAROCAINE  :  لتسمية 

 D’EXPLOITATION ET

CONDITIONNEMENT. ش م م.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

تسييف  ألج �سي  لزج عية   :  لهدف 

وإنتاج  ملنتجات  لزج عية.

وتصد6ر  ملنتجات   ستيف د 

 لزج عية و لغذ ئية.

إقامة  لنعيم،   :  ملقر  الرتماعي 

حي  لوفاق   ،14 شقة  أ،  بلوك 

هرهوجة، تماجة.

جأس  ملال  الرتماعي : 1.000.000 

من  حصة   10.000 إلى  مجزأ  دجهم 

للحصة  لو حدة  دجهم   100 فئة 

مدفوعة كالتالي :

 2500 هيفاء  خريص   لسيدة 

حصة.

 2500 جحاب  خريص   لسيدة 

حصة.

 5000 6اسين  خريص   لسيدة 

حصة.

تعيين  لسيدة  تم   :  لتسييف 

كمسيفة للشركة ملدة  خريص هيفاء 

غيف محدودة.

تبدأ  لسنة   :  لسنة  الرتماعية 

 الرتماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

آخر ديسمبف من كل سنة.

وتم  إل6د ع  لقانوني لهذ   ملحضر 
بكتابة  لضبط لدى هيئة  البتد ئية 
بتماجة بتاجيخ 11 فبف 6ر 2020، تحت 

جقم 3125.
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STE BOUHNASSE 
DE TRAVAUX DIVERS
شركة محدودة  ملسؤولية
جأسمالها : 50.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 148 إقامة  لنوج 
مجموعة 13  لشقة 2 مرس  لخيف 

تماجة
ملد والت  ملساهمين  طبقا 
 ملجتمعين بالجمع  لعام  لغيف  لعادي 

بتاجيخ 4 فبف 6ر 2020 :
بيع  على  تقرج  ملصادقة  قد 
أنجزت   لحصص  الرتماعية  لتي 

بعقد عرفي بتاجيخ 3 فبف 6ر 2020 :
دج هم   100 بقيمة  حصة   133
لفائدة  هللا  عبد  بهوش  أ6ت  للسيد 

 لسيد أ6تعدوش خالد.
دج هم   100 بقيمة  حصة   17
لفائدة  هللا  عبد  بهوش  أ6ت  للسيد 

 لسيد أ6تعدوش سعيد.
دج هم   100 بقيمة  حصة   112
للسيد عرباوي عبد هللا لفائدة  لسيد 
أ6تعدوش سعيد  لبنود 02  لحصص 
من  لقانون  ألسا�سي  جأسمال  و07 
قد تغييف باملناسبة وأصبح  لتقسيم 

كاآلتي :
 25000 خالد  أ6تعدوش   لسيد 

دجهم أي 250 حصة.
 25000 سعيد  أ6تعدوش   لسيد 

دجهم أي 250 حصة.
عبد  بهوش  أ6ت   ستقالة  ملسيف 
خالد  أ6تعدوش  وتعيين  لسيد  هللا 
مسيف6ن  سعيد  أ6تعدوش  و لسيد 

ملدة غيف محدودة.
بكتابة  تم  لوضع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بتماجة بتاجيخ 10 فبف 6ر 2020، تحت 

جقم 180.
قصد  لنشر
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VIVAE CAPITAL
SARL

جأس مالها : 100.000 دجهم
مقرها  الرتماعي : شاجع بوجدو 

 A3 لطابق  ألول فضاء 
 لد ج  لبيضاء

بمقت�سى  ملحضر  الستثنائي 
للشركة  غيف  لعادي  للجمع  لعام 
 VIVAE ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 ،2019 ديسمبف   3 بتاجيخ   CAPITAL

 عتماد ما 6لي :
من  ألسهم  سهم   %5 نقل 
سفيان  محمد   الرتماعية  لسيد 
للبطاقة  لوطينة   لودغيفي  لحامل 
لصالح  لسيد أمين   BE282571جقم
بلقزيز  لحامل للبطاقة  لوطنية جقم 

.A229172
 ستقالة كمسيف مشاجك للشركة 
سفيان  لودغيفي  محمد   لسيد 
و ستمر ج  لسيد أمين بلقزيز كمسيف 

وشريك وحيد للشركة.
للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
بالد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
 لبيضاء بتاجيخ 20 6نا6ر 2020 تحت 

 لرقم 727580.
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FOLLOW & FOLLOW
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
جأس مالها : 90.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 15 شاجع  ألبطال 
جقم  لشقة 4 أكد ل  لرباط

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2019 نوفمبف   20  لرباط تاجيخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة من شريك وحيد.
 FOLLOW &  :  لتسمية 

.FOLLOW
منضمة   :  لهدف  الرتماعي 

 حد ث.
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دجهم   90.000  : جأسمال  لشركة 

مقسمة إلى 900 حصة من فئة 100 

موزعة  للحصة  لو حدة،  دجهم 

بالكامل على  لسيدة عو طف حافي.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

جقم  شاجع  ألبطال   15  :  ملقر 

 لشقة 4 أكد ل،  لرباط.

 ملسيف :  لسيدة عو طف حافي.

بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

142333 باملحكمة  لتجاجية بالرباط.

170 P

اوغليس كونسلتني

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 38 ز وية شاجع 

باستوج وزنقة أبو شعي   لدكالي

حي  لليمون  لرباط

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملنعقد 

بصفة غيف عاد6ة 6وم 21 6نا6ر 2020 

قام  لشريك  لوحيد بما 6لي :

مو فقة على تغييف  لهدف  لتجاجي 

للشركة.

على  ستقالة  لسادة  مو فقة 

عبد هللا  لخليفي ومحمد غنام من 

منصبهما كمسيفي للشركة.

غنام  مر د  محمد  تعين  لسيد 

كمسيف رد6د للشركة وبذلك 6كون 

إمضاء  لسيد محمد مر د غنام هو 

 ملعتمد عليه في رميع  ملعامالت مع 

كل  إلد ج ت و ألبناك.

14-2 من  لقانون  تعد6ل  لفصل 

ملا  طبقا  وتحيينه  للشركة   ألسا�سي 

سبق.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

فبف 6ر   5 بتاجيخ   104272 تحت جقم 

.2020
من أرل  لنشر و إلخالص

مسيف  لشركة
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 STE GALAXY CASH

EXCHANGE

شركة محدودة  ملسؤولية جأسمالها 

500.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : شاجع  لحسن 

 لثاني جقم 2 حي أوالد  لغازي

سيدي سليمان

على إثر  لجمع  لعام  لغيف  لعادي 

 ملنعقد بتاجيخ 10 6نا6ر 2020، قرجت 

شركة  للشركاء   لجمعية  لعامة 

 GALAXY CASH EXCHANGE

شركة محدودة  ملسؤولية، جأسمالها 

مقرها  الرتماعي  دجهم،   500.000

2 حي أوالد  شاجع  لحسن  لثاني جقم 

 لغازي سيدي سليمان ما 6لي :

مجموع  تفويت  على   ملو فقة 

قبل  لسيد  لبشيفي  من   لحصص 

وأناس لصالح :

 1000 فدوى   لسيدة  لبشيفي 

حصة.

أمين  محمد   لسيد  لبشيفي 

1000 حصة.

من  و7   2 من  لبند  كل  تعد6ل 

 لقانون  ألسا�سي.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ  سليمان  بسيدي   البتد ئية 

جقم  تحت   ،2020 10 فبف 6ر 

.2020/14
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 STUDENTS HOUSE

ACADEMY PRIVE
شركة محدودة  ملسؤولية
جأسمالها : 50.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 15 شاجع سبو 

الشوب  لطابق  لخامس مكت 
جقم 2  لقنيطرة

تأسيس شركة
سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

سبتمبف   30 بتاجيخ  بالقنيطرة 

حرج  لقانون  ألسا�سي   ،2019

تحمل  محدودة  ملسؤولية  لشركة 

 ملو صفات  لتالية :

 STUDENTS HOUSE  :  لتسمية 

ACADEMY PRIVE، شركة محدودة 

 ملسؤولية من شريك وحيد.

 لهدف : هدف  لشركة :

 لتكوين  ملستمر.

في  مليد ن   لتيهئ  ملر فقة  لتتبع 

إتمام  للطلبة  لر غيين   لتعليمي، 

دج ستهم  لعليا بالخاجج.

بين   ملساعدة على خلق  لعالقة 

 لطالب و إلد جة  لخاجرية.

رميع  لخدمات  عامة  وبصفة 

 ملتعلقة بميد ن  لتعليم.

شاجع سبو   15  :  ملقر  الرتماعي 

الشوب  لطابق  لخامس مكت  جقم 

2  لقنيطرة.

 ملدة : 99 سنة.
جأسمال  الرتماعي : حدد في مبلغ 

50.000 دجهم على 500 حصة بقيمة 

100 دجهم للحصة  لو حدة، تكتت  

بكاملها لصالح  لشريك  لوحيد :

قبل  من  تد ج  لشركة   :  إلد جة 

 ملسيف :

مزد د  6اسين  لوجتني   لسيد 

رنسية   ،1999 6نا6ر   13 بتاجيخ 

عادل  إقامة   2 إقامته  مغربية، 

5  لقنيطرة،  شاجع أنو ل وزمزم جقم 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
.G247027 جقم

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

كافة  تسد6د  تم   :  لحصص 
 50.000 قدجه  بما  نقد    لحصص 

دجهم أودعت في صندوق  لشركة.
باملركز  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
18 أكتوبر   لجهوي بالقنيطرة بتاجيخ 
2019، وتم تسجيل  لشركة بالسجل  

 لتجاجي تحت جقم 53323.
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SANPACK
شركة محدودة  ملسؤولية من شريك 

وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي :  لحي  لصناعي بئف 
ج مي تجزئة جقم 24 أ  لقنيطرة

من  محدودة  ملسؤولية  شركة 
 100.000 جأسمالها  و حد  شريك 
مقرها  الرتماعي،  لحي  دجهم 
 72 جقم  تجزئة  ج مي  بئف   لصناعي 

 لقنيطرة ما 6لي :
 نحالل مسبق للشركة.

أمكون  محمد  تعيين  لسيد 
رنسيته مغربية،  لقاطن بالقنيطرة 
مر�سى،  حي   9 جقم   155 بشاجع 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
مع  للشركة  مصفي   ،G91458 جقم 
لهذ   إعطائه  لصالحيات  ملطلقة 

 لغرض.
بالعنو ن  مقر  لتصفية  تحد6د 
أ   24 جقم  ج مي  بئف  :  لحي  لصناعي 

 لقنيطرة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   2 بتاجيخ  بالقنيطرة   البتد ئية 

.2020
174 P

STE HAM BUILDING
SARL AU

جأسمالها : 100.000 دجهم
مقرها  الرتماعي 947 مسيفة 1، 

تماجة
تأسيس شركة

بتاجيخ  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 
قو نين  وضع  تم   ،2020 8 6نا6ر 

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية :
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 HAM BUILDING  :  لتسمية 

.SARL AU

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.

 لغرض  الرتماعي بإ6جاز :

مقاولة أشغال  لعامة و لبناء.

رميع  لعمليات  عامة  بصفة 

 لخدمات  لصناعية  لتجاجية  ملالية 

مباشرة   ملنقولة  لعقاجية  ملرتبطة 

بالهدف  الرتماعي  مباشرة  غيف  أو 

وبجميع  ألهد ف  ملشابهة.

 ملدة : حددت في 99 سنة.

 ،1 مسيفة   974  :  ملقر  الرتماعي 

تماجة.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

دجهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 

دجهم مقسمة على   100 كل و حدة 

شنوف   لشريك  لوحيد  لسيد 

 عبد هللا.

تسيف  لشركة من طرف   :  إلد جة 

 لسيد شنوف عبد هللا.

كتابة  لدى  تم   إل6د ع  لقانوني 

تماجة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

جقم  تحت   ،2020 6نا6ر   10 بتاجيخ 

.129345

175 P

CHAUDRONNIER DE COIN
SARL

الكائن مقرها : شارع الحسن األول 

إقامة عيبودي شقة رقم 20 الطابق 

الثاين متارة

تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

9 6نا6ر 2020، قد تم تأسيس شركة 

CHAUDRONNIER DE COIN ذ ت 

تحمل  و لتي   ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

 CHAUDRONNIER  :  لتسمية 

.DE COIN

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 
كل  قيمة  حصة   1000 إلى  مقسمة 
طرف  من  مملوكة  دجهم   100 منها 
و لسيد  عبسات   لسيد  ملصطفى 

أ6ت بنعمر 6وسف بالتساوي.
:  لتفكي    لهدف  الرتماعي 

 ملعدني.
من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
 لتسييف : تسييف  لشركة من طرف 
و لسيد  عبسات   لسيد  ملصطفى 

أ6ت بنعمر 6وسف.
تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية  بكتابة  لضبط 
تحت   ،2020 6نا6ر   28 بتماجة بتاجيخ 

جقم 129395.
176 P

NOURINA CONCEPT
SARL

زنقة موالي  حمد لوكيلي عماجة 30 
 لشقة 8 حسان  لرباط

تأسيس  لشركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2020 6نا6ر   28 بتاجيخ  بالرباط 
ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 NOURINA  :  لتسمية 

.CONCEPT SARL
موالي  زنقة   :  ملقر  الرتماعي 
 8 30  لشقة  عماجة  لوكيلي   حمد 

حسان  لرباط.
: وكالة  التصال   لهفد  الرتماعي 

 لطباعة  لرقمية.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.
بفاتح  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
ديسمبف من كل سنة ما   31 6نا6ر إلى 
تاجيخ  من  تبتدئ  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.
جأسمال  لشركة قد   : جأس  ملال 
حدد في مبلغ 100.000 دجهم مقسمة 
100 دجهم  1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة  لو حدة مقسمة كالتالي :

400 حصة للسيد جشدي أ6وب.

نوج  لهدى  للسيدة  حصة   200

وعقا.

200 حصة للسيدة ليلى وعقا.

200 حصة للسيدة ليلى  لشاهد.

 ملسيف :  لسيد جشدي أ6وب.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.142283

177 P

 STE KEY-DECISION

CONSULT
SARL AU

ج سمالها : 100.000 دجهم

قرج  لجمع  لعام  الستثنائي 

ديسمبف   22 للشركة و ملنعقد بتاجيخ 

 22 من  تغييف  ملقر  لتجاجي   ،2020

 08 خطاب  لشقة  عمر  بن  شاجع 

أكد ل،  لرباط,

إقامة  زياد  طاجق  بن  شاجع  إلى 

طاجق  لعماجة 03  لشقة 14، تماجة.

باملحكمة  وتم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   8 بتاجيخ  بالرباط   البتد ئية 

2020، تحت جقم 812.

178 P

STE FILALA CAR
SARL

بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاجيخ 

في  قرج  ملشاجكون   ،2020 6نا6ر   14

 لشركة ما 6لي :

تفويت  لحصص :

فوت  لسيد بنفحو عدنان لفائدة 

 لسيد ماعطى هللا 6اسين 120 حصة.

فوت  لسيد بنفحو عدنان لفائدة 

 لسيد ماعطى هللا هشام 170 حصة.

على  أصبح  تقسيم  لحصص 

 لشكل  لتالي :

ماعطى هللا 6اسين 490 حصة  ي 

49000 دجهم من مجموع ج س  ملال.

ماعطى هللا هشام 510 حصة  ي 

51000 دجهم من مجموع ج س  ملال.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 21 بتاجيخ  بسال   ملحكمة  البتد ئية 

6نا6ر 2020، تحت جقم 34009.

179 P

RIADO CAR

SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : MAGASIN

 N°1 SIS AU AVENUE ALLAL

 BEN ABEDELLAH N° 605 HAY

CHEMAOU-SALE

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

22 6نا6ر 2020 بسال، قد تم تأسيس 

و لتي  محدودة  ملسؤولية  شركة 

تحمل  لخصائص  لتالية :

.RIADO CAR SARL : لتسمية 

 لهدف  الرتماعي : كر ء  لسياج ت.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

 100 1000 حصة بثمن  مقسم على 

دجهم للحصة  لو حدة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 1 جقم  كر ج   :  ملقر  الرتماعي 

شاجع عالل  بن عبد هللا جقم 205 حي 

شماعو سال.

شفيقة  عين  لسيدة   :  لتسييف 

لبطاقة  لتعريف  جياحي،  لحاملة 

مسيف   AE140284 جقم   لوطنية 

للشركة ملدة غيف محدودة.

تم  ال6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 البتد ئية بسال.

 : في  لسجل  لتجاجي   الندج ج 

سجلت  لشركة في  لسجل  لتجاجي 

باملحكمة  البتد ئية بسال تحت جقم 

.29703

180 P
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BFZ CONSULTING

زنقة دكار عامرة 5 شقة 2 املحيط الرباط

 12SA DE CONSTRUCTION

 ET D’AMENAGEMENT

2(SA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

وذ ت شريك منفرد

جأسمالها : 300.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : بطانة تجزئة 

 إلتحاد  لعقاجي  ألفريقي عماجة 3 

جقم 8 سال

جقم  لسجل  لتجاجي : 19125

حل  لشركة
 12SA قرج  لشريك  ملنفرد لشركة

 DE CONSTRUCTION ET D’A

شركة   MENAGEMENT 12SA

مقرها  محدودة،  مسؤولية  ذ ت 

تجزئة  إلتحاد  بطانة   :  الرتماعي 

 لعقاجي  ألفريقي عماجة 3 جقم 8 سال 

و ملسجلة في  لسجل  لتجاجي تحت 

جقم 19125 ما 6لي :

حل  لشركة.

عبد  لعالي  بناني  تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة.

بطانة  في  مقر  لتصفية  تعيين 

تجزئة  إلتحاد  لعقاجي  ألفريقي 

عماجة 3 جقم 8 سال.

في  تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 

بتاجيخ  بسال   ملحكمة  البتد ئية 

10 6نا6ر 2020، تحت جقم 34102.
للنشر و إلعالن

181 P

BEGEMAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد

جأسمالها : 10.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 3 كم شاجع 

 لحسن  ألول تماجة

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 6نا6ر   2 بتاجيخ  في  لرباط 

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميز ت  لتالية :

.BEGEMAT : لتسمية 

وبيع  تجاجة   :  لهدف  الرتماعي 

مو د  لبناء.

:  لسيد نبيل بنعبد هللا   لشركاء 

99 حصة.

 لسيد 6ونس  ملكافح 1 حصة.
6قدج جأس مال   : جأسمال  لشركة 

دجهم   10.000  لشركة بمبلغ قيمته 

موزعة إلى 100 حصة قيمة كل و حد 

100 دجهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي تماجة.
كم شاجع  لحسن  ألول   3  :  ملقر 

تماجة 3.

:  لشركة تسيف من طرف   إلد جة 

 لسيد نبيل بنعبد هللا.

في  ملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت  لرقم 129489.

182 P

DOMUSDESIGN
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
جأس مالها : 10.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : عماجة 30 شقة 

8 زنقة موالي  حمد لوكيلي حسان، 

 لرباط

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

حرج  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2020 6نا6ر   2 بتاجيخ  بالرباط 

وضع  لقانون  السا�سي لشركة ذ ت 

تحت  وذلك   ملسؤولية  ملحدودة، 

 ملعطيات  لتالية :

 لتسمية : DOMUSDESIGN ش 

ذ م م.

 لهدف : هدف  لشركة هو :

 لد6كوج  لد خلي،

شر ء وبيع  ألتاث و إلضاءة بجميع 

أنو عها.

أعمال نسيج.

شر ء أو بيع أو  ستيف د أو تصد6ر 

أو  ملنتجات  لنهائية أو  رميع  ملو د 

نصف  ملصنعة وكذلك رميع  ملو د 

 ملالية أو  ملنقولة أو  لعقاجية.

رميع  لعمليات  عامة  وبصفة 

 لتي لها عالقة مباشرة أو غيف مباشرة 

بالهدف  ملشاج  إليه أعاله.

6وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

شقة   30 عماجة   :  ملقر  الرتماعي 

زنقة موالي  حمد لوكيلي حسان،   8

 لرباط.

دجهم موزع   10.000  : جأس  ملال 

على 100 حصة قيمة كل حصة 100 

دجهم حرجت كلها وأسندت للشركاء 

كالتالي :

 MARIE FRANCETTE  لسيدة 

PIAUDEL 50 حصة.

 PAUL DANIEL SARTRES لسيد 

49 حصة.

 MOHAMMED TAIBI  لسيد 

MOULINE 1 حصة.

 ملجموع : 100 حصة.

 PAUL عين  لسيد   :  لتسييف 

للشركة  مسيف    DANIEL SARTRES

 ملذكوجة أعاله ملدة غيف محدودة.

 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى 31 ديسمبف إن أول سنة  رتماعية 

سوف تنتهي 6وم 31 ديسمبف 2020.

لتكوين  الحتياطي   %5  :  ألجباح 

 لقانوني و لباقي 6وزع على  لشركاء.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

هو  جقم  لسجل  لتجاجي   ،2020

.142845
بمثابة مقتطف وبيان

183 P

DERICHEBOURG MAROC

SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE : 5000.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 MEHDI BEN BARKA LOT

 SOUMIA, LOT N°5 SOUISSI

RABAT

RC : 88705

تغييف  لتسمية
بمقت�سى  لجمع  لعام  ملنعقد في 

باملقر  إلرتماعي   2019 نوفمبف   27

للشركة بالرباط، قرج ما 6لي:

إسم  لشركة  -تغييف 

DERICHEBOURG MAROC  لذي 

.AXIAL FACILITIES: أصبح  آلن

من   2 -  لشروع في تعد6ل  ملادة 

 لنظام  ألسا�سي.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

 لتجاجية بالرباط تحت جقم 104251 

بتاجيخ 5 فبف 6ر 2020.

184 P

 INTERMEDIAIRE FINANCE

SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

 28 بمور  عقد عرفي مؤجخ في 

مصحح  إلمضاء ت   ،2020 6نا6ر 

بتاجيخ  بمصلحة  لتسجيل  ومسجل 

11 فبف 6ر 2020 بسوق أجبعاء  لغرب 

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة مو صفاتها كالتالي :

 لهدف : تحويل  ألمو ل.

 INTERMEDIAIRE  :  لتسمية 

.FINANCE  SARL

50.000 دجهم )مكون   :  لرأسمال 

دجهم لكل   100 500 حصة من فئة 

حصة(.
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 ملقر : موالي بوسلهام.

 ملسيفون : 

فاطمة  لزهر ء  لعلمي.

 وناد6ة حزيون.

 ملدة : 99 سنة.

 لشركاء :

 250 فاطمة  لزهر ء  لعلمي   

حصة .

 ناد6ة حزيون 250 حصة .

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 إلبتد ئية بسوق أجبعاء  لغرب تحت 

فبف 6ر   11 بتاجيخ   2020/14 جقم 

.2020

185 P

MSCOS ئتمانية 

ش.م.م

 لهاتف : 02.21.12.02.29

AKT TRANS
S.A.R.L

بمقت�سى عقد عرفي محرج بتاجيخ 

نظام  تكوين  تم   2020 6نا6ر   31

ذ ت  ملسؤولية  لشركة  أسا�سي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي :

.AKT TRANS S.A.R.L : لتسمية 

 لهدف : تماجس  لشركة  ألهد ف 

 لتالية :

في  ملغرب  و لبضائع  نقل  لسلع 

و لخاجج.

 إلستيف د و لتصد6ر.

 ملقر  إلرتماعي : عماجة 14  لشقة 

25 أزكز  أكد ل  لرباط.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

تاجيخ تقييد  سنة من   99  :  ملدة 

 لشركة بالسجل  لتجاجي.

 : جأس  ملال  إلرتماعي 

100.000.00 مقسم إلى 1000 حصة 

قيمة كل و حدة 100.00 دجهم.

تعيين  لسيدة  تم   :  لتسييف 

بومجد ريهان كمسيفة للشركة وملدة 

غيف محدودة.

خصم  بعد   :  إلحتياط  لقانوني 
تأسيس  إلحتياط  أرل  من   5%
 لقانوني  لفائض 6وزع حس  قر ج 

 لسركاء.
قد تم بكتابة   :  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لصبط 
جقم  تحت   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 

.104299
عن  لنسخة و لنص

MSCOS

186 P

C.H.COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

 RUE 22 N°29 QN SIDI KACEM

TEL : 05.37.59.41.63

IF : 0740187

 TP : 21602620

RC ; 24701

CNSS 2227202

STE. TAV.G
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : حي أليا 
سمين بلوك ب جقم 202 سيدي 

قاسم 12000
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
جقم  لقييد بالسجل  لتجاجي : 

28337
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   8
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية :
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
.STE. TAV.G : تسمية  لشركة

غرض  لشركة بإ6جاز :
 أشغال مختلفة.

منعش عقاجي.
أليا  حي  عنو ن  ملقر  إلرتماعي: 
سيدي   202 جقم  ب  بلوك  سمين 

قاسم.

أرلها  من  تأسست  :  لتي   ملدة 

 لشركة : 99 سنة.

 : كالتالي  جأسمال  لشركة  مبلغ 

100.000.00 دجهم.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء:

 لسيد  حمد طيطيش عنو نه حي 

أليا سمين بلوك ب جقم 202 سيدي 

قاسم.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن مسيفي  لشركة :

 لسيد  حمد طيطيش عنو نه حي 

أليا سمين بلوك ب جقم 202 سيدي 

قاسم.

باملحكمة   : تم  إل6د ع  لقانوني 

 30  إلبتد ئية بسيدي قاسم بتاجيخ 

6نا6ر 2020 تحت جقم 2020/74.

187 P

C.H.COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

 RUE 22 N°29 QN SIDI KACEM

TEL : 05.37.59.41.63

IF : .3740187

 TP : 21602620

RC : 24701

CNSS 2227202

STE.SORSIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : حي 

سليمة جم 32 سيدي قاسم

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

جقم  لقييد بالسجل  لتجاجي : 

28333

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   8

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية :

.STE.SORSIS : تسمية  لشركة

غرض  لشركة بإ6جاز : 

وج قة ومكت .

بيع لو زم  ملكت .

مفاوض.

عنو ن  ملقر  إلرتماعي: حي سليمة 
جقم 32 سيدي قاسم.

أرلها  من  تأسست  :  لتي   ملدة 

 لشركة  99 سنة.

جأسمال  لشركة   مبلغ 

100.000.00 دجهم مقسم كالتالي :

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء:

عمر50.000.00  بعالش   لسيد 

دجهم.

 50.000.00  لسيد بعالش سعيد 

دجهم.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

مسيفي  لشركة :

 لسيد بعالش سعيد عنو نه حي 

سليمة جقم 32 سيدي قاسم.

باملحكمة   : تم  إل6د ع  لقانوني 

 22  إلبتد ئية بسيدي قاسم بتاجيخ 

6نا6ر 2020 تحت جقم 2020/58.

188 P

 C.H.COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

 RUE 22 N°29 QN SIDI KACEM

TEL : 05.37.59.41.63

IF : .3740187

 TP : 21602620

RC : 24701

CNSS 2227202

STE.ALIARAN IMMOBILIER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : شاجع 

محمد  لزجقطوني زنقة 7 إقامة 

6اسين   جقم 10 سيدي قاسم

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية  
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

جقم  لقييد في  لسجل  لتجاجي : 

28349

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية :
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
 STE.ALIARAN  : تسمية  لشركة 

.IMMOBILIER
غرض  لشركة بإ6جاز : 

منعش عقاجي.
شاجع  عنو ن  ملقر  إلرتماعي: 
محمد  لزجقطوني زنقة 7 إقامة 6اسين 

  جقم 10 سيدي قاسم.
أرلها  من  تأسست  : لتي   ملدة 

 لشركة : 99 سنة.
جأسمال  لشركة   مبلغ 

100.000.00 دجهم .
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء:
 لسيد  لعلج  ملهدي عنو نه شاجع 
محمد  لزجقطوني زنقة 7 إقامة 6اسين 

  جقم 10سيدي قاسم.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

مسيفي  لشركة :
 لسيد  لعلج  ملهدي عنو نه شاجع 
محمد  لزجقطوني زنقة 7 إقامة 6اسين 

  جقم 10سيدي قاسم.
باملحكمة   : تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  قاسم  بسيدي   إلبتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 2020/99.
189 P

 C.H.COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE EN

COMPTABILITE DES ENTREPRISES

 RUE 22 N°29 QN SIDI KACEM

TEL : 05.37.59.41.63

IF : .3740187

 TP : 21602620

RC : 24701

CNSS 2227202

STE.BILAL SOUK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : شاجع 
 لحسن 2  جقم 10   لز وية سيدي 

قاسم
تفويت حصص

جقم  لقييد في  لسجل  لتجاجي : 
22023

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 ديسمبف   31 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

لكحل  حصص  لسيد  تفويت 
من  إرتماعية  حصة   500  لحسن 
لفائدة  لسيد  حصة   500 أصل 
 31 500 عبد  لهادي  لحمري بتاجيخ 

ديسمبف 2019.
تحويل  ملقر  إلرتماعي للشركة.

وتم تحويل  ملقر  إلرتماعي  لحالي 
 1 للشركة من زنقة شرفاء ز وية جقم 
ز وية   1 إلى شاجع  لحسن  لثاني جقم 

سيدي قاسم.
باملحكمة   : تم  إل6د ع  لقانوني 
 30  إلبتد ئية بسيدي قاسم بتاجيخ 

6نا6ر 2020 تحت جقم 2020/34.
190 P

 C.H.COM

SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILITE DES ENTREPRISES

 RUE 22 N°29 QN SIDI KACEM

TEL : 05.37.59.41.63

IF : .3740187

 TP : 21602620

RC : 24701

CNSS 2227202

STE.EUROBENZ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة  ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : حي 
 لزير جي 2 إقامة 82 شقة 3 سيدي 

قاسم
قفل  لتصفية

جقم  لقييد في  لسجل  لتجاجي : 
22219

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج   2019 ديسمبف   30 في   ملؤجخ 
ذ ت  شركة   STE.EUROBENZ حل 
ذ ت  لشريك  محدودة   مسؤولية 
 100.000.00  لوحيد مبلغ جأسمالها 
دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 
3 سيدي  82 شقة  إقامة   2  لزير جي 

قاسم.
للشركة  نهائية  لتصفية  نتيجة 
زينة  بن  نوج لد6ن  وعين  لسيد 
 82 إقامة   2 حي  لزير جي  وعنو نه 
كمصفي  قاسم  سيدي   3 شقة 

للشركة.

 وقد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
حي  وفي   2019 ديسمبف   30 بتاجيخ 
 لزير جي 2 إقامة 82 شقة 3 سيدي 

قاسم.
باملحكمة   : تم  إل6د ع  لقانوني 
 30  إلبتد ئية بسيدي قاسم بتاجيخ 

6نا6ر 2020 تحت جقم 2020/33.
191 P

GRAND G EXPRESS
SARL

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2019 6نا6ر   28 بتاجخ  بالرباط 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.
 لهدف  إلرتماعي : 

 لبناء، و ستئجاج معد ت  لنقل.
 100.000.00  : جأسمال  لشركة 
حصة من   1000 إلى  دجهم مقسمة 

فئة 100 دجهم للحصة  لو حدة :
 لحسن نقيلة 500 حصة.

- نقيلة 6وسف 500 حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لـتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.
إلى   6نا6ر  فاتح  من   لسنة  ملالية: 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
 ملقر : 38 حي  لنهضة 2 توسعي 3 

 لرباط.
 ملسيف :  لحسن نقيلة.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 
.141443

192 P

إئتمانية  لسفياني
22 شاجع محمد  لخامس عماجة  لسنت�سي جقم 

71 مكناس
 لهاتف : 0535.51.55.07/52

 لفاكس : 0535.52.88.12

 TOLERIE DE PRECISION DU
MAROC

S.A.R.L
تعد6ل

مد والت  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 إلستثنائي  ملؤجخ 6وم 13 6نا6ر 2020 
 TOLERIE DE PRECISION لشركة 

ش.م.م   DU MAROC S.A.R.L
جأسمالها 100.000.00 دجهم ومقرها 
 إلرتماعي مكناس تجزئة جقم 83-82 
تم  بوزكري،  سيدي   لحي  لصناعي 

 إلتفاق على ما 6لي :
1/قرج  لجمع  لعام  إلحتفاظ 
بالسيدة إز بيل لسيو مسيفة لشركة 
 TOLERIE DE PRECISION DU
وتعيين  لسيد   MAROC S.A.R.L
هشام زكي  لحامل للبطاقة  لوطنية 
جقم د ل 987311،  لساكن بدو ج  6ت 
أكوج ي  لحار ،  يعزم  أ6ت  مرغاد 
مساعد مسيف رد6د للشركة مع تغييف 

 ملادة 13 من  لقانون  ألسا�سي.
قرج  لجمع  لعام أن  إلمضاء   /2
و ملستند ت  إلد جية  على  لوثائق 
سيكون  غيفها  أو  و لوثائق  لبنكية 
طرف  ملسيفة  من  سو ء  منفصال 
طرف  من  أو  لسيو  إز بيل   لسيدة 
مساعد  ملسيف  لسيد هشام زكي مع 
تغييف  ملادة 12 من  لقانون  ألسا�سي .
تحد6ث  لقانون  ألسا�سي   /3
 TOLERIE DE PRECISION لشركة 

DU MAROC S.A.R.L ش.م.م.
تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة   /4
فبف 6ر   11 6وم  بمكناس   لتجاجية 

2020 تحت جقم 237.
193 P

KABLI RACHID
SARL

تأسيس شركة
KABLI RACHID : إسم  لشركة

.SARL
 لهدف  إلرتماعي : 

مدجسة تعليم  لسياقة.
دو ج والد عكبة   :  ملقر  إلرتماعي 
7 إقامة بستي سكن  29 شقة  عماجة 

تماجة.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

مقسم كالتالي :
 لتسييف : مومن سناء.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 
.129503

194 P
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SAFIA SERVICESشركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم
 ملقر  إلرتماعي : عماجة 30  لشقة 8 
زنقة موالي أحمد  لوكيلي، حسان 

 لرباط
تأسيس

 28 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمور  
على  تمت  ملصادقة   2020 6نا6ر 
ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 
مسؤولية محدودة ذ ت  لخصائص 

 آلتية :
 SAFIA  :  لتسمية  لتجاجية 

.SERVICES
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.
 لهدف : أشغال  لبناء  ملختلفة.

 ملقر  إلرتماعي : عماجة 30  لشقة 
8 زنقة موالي أحمد  لوكيلي، حسان 

 لرباط.
دجهم   100.000  : جأس  ملال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة  لو حدة.
 ملدة : 99 سنة بعد  لتأسيس.

باعمي  خد6جة  :  لسيد   لتسييف 
ملدة غيف محدودة.

باملركز  تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 
بتاجيخ  بالرباط  لإلستثماج   لجهوي 
س.ت  جقم  تحت   2020 فبف 6ر   5

.142723
195 P

SANIAELBEIDA شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 523.000.00 دجهم

 ملقر  إلرتماعي : سال- لعيا6دة، دو ج 
ميكة، قبيلة عامر

تفويت حصص إرتماعية للشركة
لتفويت  جسمي  عقد  بمقت�سى 
بمكت   حرج  إرتماعية،  حصص 
موثق  جحمون،  حسن   ألستاذ 
نوفمبف   -22-20  19 بتاجيخ  بالرباط 
فوت   ،2020 6نا6ر  و9   2  ،2019
 لسيد عبد  للطيف  ألبيض،  لسيد 
عبد  لرحمان  ألبيض،  لسيد 
جشيد  عبد  لحكيم  ألبيض  لسيد  

 ألبيض  لسيد   دجيس  ألبيض 
 لسيد   نيس  ألبيض  لسيد محمد 
لبفيس،  لسيد محمد 6ونس  توفيق 
لبفيس،  لبفيس،  لسيد  سماعيل 
زهوج  ألبيض،  لسيدة   لسيدة 
زين   فريدة  ألبيض،  لسيدة 
طاجق  ألبيض،   ألبيض،  لسيد 
يس  و لسيد  علي  ألبيض،   لسيد 
 LOTIPROM  ألبيض لفائدة شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
أي  حصصهم  إلرتماعية  مجموع 
حصة إرتماعية    20.823 ما يعادل 
جأسمال  في  6متلكونها  كانو    و لتي 
شركة ذ ت   SANIAELBEIDA شركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
تحيين  لقانون  ألسا�سي:

بمكت   حرج  محضر  بمقت�سى 
موثق  جحمون،  حسن   ألستاذ 
 ،2020 6نا6ر   27 بتاجيخ  بالرباط، 
أخد  لجمع  لعام  لعيف لعادي علما 
بتفويت  لحصص  إلرتماعية 

 لسالفة  لذكر وقرج ما 6لي :
من  لقانون   7 تعد6ل  ملادة   -
 ألسا�سي للشركة  ملتعلق بالرأسمال 

 إلرتماعي.
-وتحيين  لقانون  ألسا�سي 

للشركة .
تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
 2 بتاجيخ  بسال   ملحكمة  إلبتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 113.
من أرل  إل6د ع و لنشر

 ملسيف

196 P

DISSOLUTION ANTICIPE

SOCIETE DIGATEL
S.A.R.L

 لتصفية قبل  ألو ن
بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف لعادي 
 SOCIETE DIGATEL S.A.R.L لشركاء
 2019 ديسمبف   18 بتاجيخ   ملنعقد 
تحت   2020 6نا6ر   8 بتاجيخ  وسجل 
 OR1282/2020N°1472 جقم 
  SOCIETE DIGATEL شركاء  قرج 
دجهم   100.000 جأسمالها   ،S.A.R.L

مقرها بالص موز ج إقامة زجيوح، 12 
 99021 جقم   2 شاجع  لفرزدق محل 

ما 6لي :

للشركة  قبل  ألو ن   لتصفية 

وتعيين  لسيد  لسقال   ملذكوجة 

مصطفى لتصفيتها.

بمكت   مقر  لتصفية  وحدد 

شاجع عالل بن عبد هللا   ،2 بومهرو 

بطنجة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بطنجة  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 6نا6ر   21 بتاجيخ 

.229725
 ملصفي

197 P

 SOCIETE TOURISME
HOLDING DU DETROIT

SARL

هبة  لحصص
بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف 

 SOCIETE لشركاء   لعادي 

 TOURISME HOLDING DU

DETROIT  ملؤجخ بتاجيخ 18 ديسمبف 

2019 قرج  لشركاء ما 6لي :

تمت  للهبة  لتي  تبعا  أنه  6تبين 

بنفس  لتاجيخ من طرف :

250 حصة  -  لسيد  لكيف مفتاح 

في  لشركة  ملذكوجة  6متلكها   لتي 

لآلنسة حفصة مفتاح.

 250 سعيد  - لسيد  لطا�سي 

للسيد  لطا�سي  6متلكها  حصة  لتي 

عادل.

 JOSE AURELEO - لسيد  

250  لتي   ESTEVEZ MARTINES
6متلكها في  لشركة  ملذكوجة للسيدة 

.TATIANA ESTEVEZ SALMERON

حدد   : 7  لرأسمال   لفصل 
 100.000 مبلغ  في  جأسمال  لشركة 

حصة من   1000 إلى  دجهم مقسمة 

للحصة  لو حدة  دجهم   100 فئة 

منذ  تم  للتفويت  لذي  تبعا  و لتي 

موزعة حاليا على  تأسيس  لشركة، 

 لشكل  لتالي :

 لسيد  لطا�سي عادل 250 حصة.

 250 حفصة  مفتاح   آلنسة 

حصة.

 MADAME TATIANA ESTEVEZ

SALMERON 250 حصة..
-  لسيد سهم عقيق 250 حصة.

قبول  ستقالة  قرج  لشركاء 

 JOSE AURELEO ESTEVEZ  لسيد 

MARTINES ألسباب شخصية وبقي 

 لسادة  لكيف مفتاح،  لطا�سي سعيد 

وسهم عقيق مسيفون للشركة.

6لزم   : 12  إلمضاء   لفصل 

 لشركة بشكل صحيح إمضاء رميع 

و لعقود  لتي  على  لوثائق   ملسيف6ن 

تخص  لشركة.

من  و12   13-7 تم تغييف  لفصول 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

عملية  إل6د ع  لقانوني  وتمت 

باملحكمة  لتجاجية  بمكت   لضبط 

تحت   2020 فبف 6ر   4 بطنجة بتاجيخ 
جقم 230124.

 ملسيفون

198 P

 SOCIETE INSTITUT

MOULAY ABDELAZIZ
S.A.R.L

 إلمضاء
بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف 

 SOCIETE INSTITUT لعادي لشركاء 

 MOULAY ABDELAZIZ S.A.R.L

 2019 ديسمبف   31 بتاجيخ   ملنعقد 
من  لقانون   15 تغييف  لفصل  تقرج 

 ألسا�سي.

 لفصل 15  إلمضاء.

6لزم  من  ملسيف6ن  و حد  إمضاء 

و لوثائق  رميع  لعقود  في   لشركة 

 لتي تخصها.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بطنجة  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ 

.230192
 ملسيفون

199 P
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 SOCIETE LYCEE MOHAMED

ARSALANE
S.A.R.L

 إلمضاء
بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف 

 SOCIETE LYCEE لشركاء  عادي 

 MOHAMED ARSALANE S.A.R.L

 2019 ديسمبف   31 بتاجيخ   ملنعقد 

من  لقانون   15 تغييف  لفصل  تقرج 

 ألسا�سي.

 لفصل 15  إلمضاء.

6لزم  من  ملسيف6ن  و حد  إمضاء 

و لوثائق  رميع  لعقود  في   لشركة 

 لتي تخصها.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بطنجة  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ 

.230195
 ملسيفون

200 P

 SOCIETE L’ESPACE DU

SAVOIR
S.A.R.L

 إلمضاء
بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف 

 SOCIETE L’ESPACE عادي لشركاء 

 DU SAVOIR INSTITUT

 D’ENSEIGNEMENT PRIVE

ديسمبف   31 بتاجيخ  S.A.R.L  ملنعقد 

من   15 تغييف  لفصل  تقرج   2019

 لقانون  ألسا�سي.

 لفصل 15  إلمضاء.

6لزم  من  ملسيف6ن  و حد  إمضاء 

و لوثائق  رميع  لعقود  في   لشركة 

 لتي تخصها.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بطنجة  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ 

.230194
 ملسيفون

201 P

STE LE VERDIER
SARL

 إلمضاء
بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف عادي 

 SOCIETE LE VERDIER لشركاء 

ديسمبف   31 بتاجيخ  S.A.R.L  ملنعقد 

من   15 تغييف  لفصل  تقرج   2019

 لقانون  ألسا�سي.

 لفصل 15  إلمضاء.

6لزم  من  ملسيف6ن  و حد  إمضاء 

و لوثائق  رميع  لعقود  في   لشركة 

 لتي تخصها.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بطنجة  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ 

.230193
 ملسيفون

202 P

STE JOJOLAND
SARL

 إلمضاء
بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف عادي 

 STE JOJOLAND SARL لشركاء 

 2019 ديسمبف   31 بتاجيخ   ملنعقد 
من  لقانون   15 تغييف  لفصل  تقرج 

 ألسا�سي.

 لفصل 15  إلمضاء.

6لزم  من  ملسيف6ن  و حد  إمضاء 

و لوثائق  رميع  لعقود  في   لشركة 

 لتي تخصها.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بطنجة  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ 

.230192
 ملسيفون

203 P

ABLA VERT
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  قد  بتماجة،   ،2020 6نا6ر   17

تحمل  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

 لخصائص  لتالية :

 ABLA VERT SARL  :  لتسمية 
.AU

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
مسؤولية محدودة لشخص و حد.

 لهدف  إلرتماعي : 
-1 تخطيط  ملساحات  لخضر ء.

-2 أشغال مختلفة.
-3  إلستيف د و لتصد6ر.

جأس  ملال : 10.000 دجهم مقسمة 
دجهم   100 حصة من فئة   100 إلى 
للحصة  لو حدة موزعة على  لشكل 

 لتالي :
فخر  لد6ن مرو ن 100 حصة.

من  لتأسيس  سنة   99  :  ملدة 
 لنهائي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
تجزئة  سافن   :  ملقر  إلرتماعي 

جقم 91 تماجة.
 ملسيف : فخر  لد6ن مرو ن.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 
.129471

204 P

 JEEVASANJIVINI HERBAL
PRODUCTS

S.A.R.L
التأسيس

محدودة  شركة  تأسيس  تم 
 ملسؤولية ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 JEEVASANJIVINI  :  لتسمية 
HERBAL PRODUCTS ش.م.م.

موالي  :شاجع   ملقر  إلرتماعي 
جشيد،  لعماجة 7،  لشقة 10 حسان 

 لرباط.
 لنشاط  لتجاجي :

 إلستيف د و لتصد6ر.
دجهم   100000  : جأس  ملال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
6حملها  كاملة  مؤد ت  دجهم   100

.MR SHRIDANA لسيد 
 ملدة : 99 سنة.

ملدة   MR SHRIDANA  :  لتسييف 
غيف محدودة.

بالسجل  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاجي باملحكمة  لتجاجية بالرباط 

فبف 6ر   10 بتاجيخ   14281 تحت جقم 

.2020

205 P

BENTO MOO
S.A.R.L

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

جأسمالها : 10.000 دجهم

 ملقر  إلرتماعي : صولستي سانتف، 

شاجع ولد فاجس زنقة تافتاشت، 

مجمع أم  لخيف 1، بيف قاسم 

 لسوي�سي،  لرباط

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ  بالرباط 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة ذ ت  لخصائص  لتالية :

.BENTO MOO S.A.R.L : إلسم 

 ملقر  إلرتماعي : صولستي سانتف، 

تافتاشت،  زنقة  فاجس  ولد  شاجع 

قاسم  بيف   ،1 أم  لخيف  مجمع 

 لسوي�سي،  لرباط.

 ملوضوع : 

أنشطة  ملطاعم.

 ملدة : 99 سنة
جأس  ملال : 10000 دجهم مقسمة 

دجهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

على :

غريغوجياديس  نيكوالوس   لسيد 

50 حصة.

 لسيدة زين أباعقيل 50 حصة.

 لسنة  ملالية : تبدأ  لسنة  ملالية في 

فاتح 6نا6ر وتنتهي 31 ديسمبف  من كل 

إستثنائي  لسنة  ملالية  بشكل  سنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

نيكوالوس  :  لسيد   إلد جة 

لبطاقة  غريغوجياديس  لحامل 

غيف  ملدة   A065140K جقم   إلقامة 

محدودة.

أباعقيل  لحاملة  زين   لسيد 

للبطاقة  لوطنية جقم A320270 ملدة 

غيف محدودة.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 لتجاجية بالرباط تم تسجيل  لشركة 
باملحكمة  في  لسجل  لتجاجي 
فبف 6ر   2 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت جقم 142739.
 إلستخر ج و لتنفيد

BENTO MOO

S.A.R.L

206 P

QUENTRAVZ
RC : 142523

تأسيس شركة محدودة
 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد

: شركة محدوة   لصفة  لقانونية 
 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.

بمقت�سى  لقانون  ألسا�سي   -I
 2020 6نا6ر   14 بتاجيخ   ملؤجخ 
إسم  تحمل  شركة  تأسيس  تقرج 
محدودة  ملسؤولية   QUENTRAVZ

ذ ت شريك وحيد خاصيتها كالتالي :
 QUENTRAVZ  :  لتسمية 
شريك  ذ ت  محدودة  ملسؤولية 

وحيد.
:  لشركة تماجس نشاطها   لهدف 

باملغرب وخاجره:
وشر ء  ملنتجات  لغذ ئية  بيع 
6حظرها  ال  ورميع  ملنتجات  لتي 

 لقانون بالتجزئة أو  لجملة.
رميع  لسلع  وتصد6ر   ستيف د 

و ملو د.
رميع  وتسويق  تعبئة  توزيع، 
و للو زم  و ملو د  و ملعد ت   ملنتجات 

و لسلع بجميع أنو عها.
أعمال  لبناء.

تجاجة  ألملنيوم  نجاجة  لخش ، 
مو د  لبناء  وتسويق  و لحد6د 
مثل  لسباكة  ومستلزمات  لعقاقيف 

و لكهرباء و ألدو ت و إلضاءة.
رميع  وصيانة  تفكيك  تجميع 

 ملعد ت و ألثاث.
تأثيث وتجهيز  ملكات .

و ستبد ل  وتبادل  بيع  شر ء، 
غيف  أو  رميع  ملمتلكات  ملنقولة 

 ملنقولة .

نقل  ملنتجات  لتي  خدمات 
تسوقها  لشركة.

أو  ستغالل أو نقل أو منح   قتناء 
و لعالمات  بر ء ت  إلختف ع  رميع 
وعملية  و لتف خيص   لتجاجية 
 لتشغيل  لتي تسهم أو قد تساهم في 

أنشطة  لشركة.
خالل  من  في  ألسهم،   إلستثماج 
أو  شكل  شتف ك  في   ملساهمات 
أو  ملؤسسات  لجميع  لشركات  ال، 
 لتي لها  جتباط مباشر أو غيف مباشر 

بأنشطة  لشركة.
وبشكل عام، فإن رميع  لعمليات 
 لتجاجية،  لصناعية و ملالية و ألوج ق 
 ملالية و لعقاج ت ذ ت صلة مباشرة 
أو غيف مباشرة لغرض  ملذكوج أعاله 
أو من  ملحتمل أن تعمل على تحقيق  

و لتنمية.
مقر  لشركة   :  ملقر  إلرتماعي 
15 شاجع  حدد في  لعنو ن  لتالي جقم 

 ألبطال شقة جقم 4 أكد ل  لرباط.
تأسست  لشركة   ملدة  لقانونية: 
تاجيخ  من  سنة  بتد ء   99 ملدة 

 لتأسيس  لنهائي لها.
جأسمال   :  لرأسمال  إلرتماعي 
 لشركة حدد في مبلغ 100.000 دجهم 
 100 من  حصة   1000 إلى  قسمة 
ويمثل  كليا  دفع  حصة  لكل  دجهم 
مساهمة أنجزت نقد  لفائدة  لشركة 
بما  سفيان  وكلو  طرف  لسيد  من 

مقد جه 100.000 دجهم.
بالكامل  هذه  لحصص  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
يسيف  لشركة  لسيد   :  لتسييف 
 19 بعماجة  سفيان  لقاطن  وكلو 
شاجع عقبة أكد ل  لرباط   12 شقة 
 ملغرب مغربي  لجنسية مزد د  بتا6خ 
بسال  ملغرب حامل   1983 ماجس   29

.PM818915 للبطاقة  لوطنية جقم
بالسجل  تم  إل6د ع  لقانوني   -II
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لتجاجي 
طريق  ملركز  لجهوي  عن  بالرباط 
جقم  تحت  بالرباط  لإلستثماج 

.142523
207 P

فيضاب مكت   ملحاسبة و الستشاجة  لضر ئبية

محمد  لبغد دي محاس  معتمد

مقرها : 213 شاجع محمد  لخامس قيساجية 

 لهدى  لطابق  الول  لشقة جقم 8

 سيدي سليمان

 لهاتف : 05.37.50.42.73

شركة البو روطو كنزرة 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت شريك وحيد
تصفية  لشركة

وعلى إثر   2020 6نا6ر   23 بتاجيخ 

لشركة  غيف  لعادي،   لجمع  لعام 

ذ ت  شركة  كنزجة،  فوطو  البو 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
دجهم،   20.000 جأسمالها   لوحيد، 
 43 جقم   19 مقرها  الرتماعي بلوك 
 حي  لسالم سيدي سليمان، قد تقرج 

ما 6لي :

فوطو  البو  شركة  تصفية  تقرج 

أنشطتها  رميع  و 6قاف  كنزجة 

 لتجاجية  بتد ء من 23 6نا6ر 2020.
على  لسجل  لتجاجي   لتشطي  

للشركة.

خالدي  بر هيم  تعيين  لسيد 

 لشريك  لوحيد للشركة مسؤوال عن 

هذه  لتصفية.

باملحكمة  تم  ال6د ع  لقانوني 

 10 في  سليمان  بسيدي   البتد ئية 

فبف 6ر 2020، تحت جقم 12.

208 P

فيضاب مكت   ملحاسبة و الستشاجة  لضر ئبية

محمد  لبغد دي محاس  معتمد

مقرها : 213 شاجع محمد  لخامس قيساجية 

 لهدى  لطابق  الول  لشقة جقم 8

 سيدي سليمان

 لهاتف : 05.37.50.42.73

شركة البو روطو كنزرة 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت شريك وحيد
حل   لشركة

وعلى إثر   2020 6نا6ر   22 بتاجيخ 

 لجمع  لعام غيف  لعادي، لشركة البو 

فوطو كنزجة، شركة ذ ت  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد،   ملحدودة 
جأسمالها 20.000 دجهم،

جقم   19 بلوك  مقرها  الرتماعي 

قد  حي  لسالم سيدي سليمان،   43

تقرج ما 6لي :

كنزجة   فوطو  البو  شركة  حل 

 بتد ء من 22 6نا6ر 2020.

خالدي  بر هيم  تعيين  لسيد 

 لشريك  لوحيد للشركة مسؤوال عن 

هذه  لتصفية.

باملحكمة  تم  ال6د ع  لقانوني 

 11 في  سليمان  بسيدي   البتد ئية 

فبف 6ر 2020، تحت جقم 12.

209 P

STE A FLEUR D›INGLE BY YS
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RABAT CENTRE

 COMMERCIALE GALAXIE 1ER

 ETAGE N°26 AVENUE IMAM

MALIK ROUTE DES ZAERS

تاسيس شركة
 12 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 

2019 بسال، قد تم تاسيس  ديسمبف 

و لتي  محدودة  ملسؤولية  شركة 

تحمل  لخصائص  لتالية :

 STE A FLEUR  :  لتسمية 

.D’ONGLE BY YS
صالون   : لهدف  الرتماعي 

للحالقة و لتجميل.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

 100 بثمن  حصة   100 مقسم  لى 

دجهم للحصة  لو حدة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.

مركز  :  لرباط   ملقر  الرتماعي 

 لتجاجي كاالك�سي  لطابق  الول جقم 

22 شاجع  مام مالك طريق زعيف .

عينت  لسيدة يسمين   :  لتسييف 

لبطاقة  لتعريف  شر 6بي،  لحاملة 

مسيفة   AA24092 جقم   لوطنية 

للشركة ملدة غيف محدودة.

تم  ال6د ع   :  ال6د ع  لقانوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 لتجاجية بالرباط.
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 : في  لسجل  لتجاجي   الند جج 
سجلت  لشركة في  لسجل  لتجاجي 

بالرباط تحت جقم 142233.
YASMINE CHRAIBI

210 P

STE FOURNED
SARL

حل  لشركة
إن  لجمع  لعام  لغيف  لعادي 

ش.م.م.،  »فوجنيد»  شركة  لشركاء 

دجهم،  لكائن   100.000 جأسمالها 

مقرها بسال 298 شاجع عمر  بن عبد 

و ملسجلة  سال  حي  شماعو   لعزيز 

جقم  تحت  بسال  بالسجل  لتجاجي 

بمقرها  الرتماعي  20731،  ملنعقد 

قرج  قد   ،2020 6نا6ر   20  بتاجيخ 

ما 6لي :

حل  لشركة.

وتحد6د  لشركة  مصفي  تعيين 

مهامه.

تحد6د مقر تصفية  لشركة.

بكتابة  تم  ال6د ع  لقانوني 

 ضبط باملحكمة  البتد ئية بسال 6وم 

2 فبف 6ر 2020، تحت جقم 34093.
لالشاجة  لنشر

211 P

STE SAHARA ATELIERS
SARL AU

تاسيس شركة
تم  كتساب  لصفة  بالعيون 

 ملعنوية باملو صفات  لتالية :

.SAHARA ATELIERS : لتسمية 

.SAAT : الختصاج

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تجزئة  لوفاق   :  ملقر  الرتماعي 

302  لطابق  لثالث  جقم  د  بلوك 

 لعيون.

أشغال  لبناء  رميع   :  النشطة 

و الشغال  و الشغال  ملتعددة و لبناء 

 لعمومية.

 لر سمال : 100.000 دجهم مكونة 
من 100.000 دجهم للحصة.

 : و الرتماعي  و لتوقيع   لتسييف 
  THAMI BOUKAL للسيد  يعهد 
غيف  ملدة  توقيعه  ملنفرد  و عتماد 

محددة.
بمصلحة  تم  ال6د ع  لقانوني 
بمكت   لسجل  كتابة  لضبط 
 لتجاجي باملحكمة  البتد ئية للعيون، 
تحت جقم   ،2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ 

.337/20
 لسجل  لتجاجي جقم : 30729.

212 P

STE FAST VISA
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ذ ت شريك وحيد
تاسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 
2019، تقرج تاسيس شركة  4 فبف 6ر 
مسؤولية  ذ ت  شركة   FAST VISA
محدودة لشريكة وحيدة خصائصها 

كالتالي :
و لتي   FAST VISA  :  سم  لشركة 

تحمل  لخصائص  لتالية :
مكت    :  لهدف  الرتماعي 

 ملساعدة أو  رر ء ت  لتأشيفة.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 
مقسمة  لى 1000 حصة من فئة 100 
دجهم للحصة  لو حدة  لشكل  لتالي :

 1000 صفاء   لسيدة  لزياخ 
حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتاسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.
من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
 58 :  لعماجة   ملقر  الرتماعي 
حي   1 جقم  كر ج  تجزئة  لفروروي 

كريمة سال.
 ملسيفة :  لزياخ صفاء

 : جقم  لتقييد  لسجل  لتجاجي 
.31097

213 P

STE SAS TRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت شريك وحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : بالقنيطرة تجزئة 

N جقم 155  لحوزية بلوك

بتاجيخ  بمقت�سى  ملحضر  ملحرج 

تقرجت  ملصادقة   ،2019 ديسمبف   2

على ما 6لي :

عبد  لحق  عماد  قرج  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

رميع  تفويت   ،B712890 جقم 

حصصه في  لشركة  ملكتوبة من 500 

عماد  حصة  رتماعية  لى  لسيدة 

آ6ة.

للشركة  قرج  لجمع  لعام  كما 

عبد  لحق  عماد  تعيين  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية    لحامل 

جقم   B712890 ، كمسيف غيف شريك 

للشركة وملدة غيف محدودة.

تحيين  لقانون  السا�سي للشركة.

بالسجل  تم  ال6د ع  لقانوني 

للمحكمة  البتد ئية   لتجاجي 

 ،2020 6نا6ر   2 بتاجيخ  بالقنيطرة 

تحت جقم 73830.
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

214 P

STE  KARAM BERGER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : ز وية زنقة رون 

كينيدي وزنقة جقم 10، متجر جقم 1 

 لقنيطرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  لقانون  تم  بالقنيطرة، 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   السا�سي 

 ملحدودة ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 KARAM BERGER  :  لتسمية 

.SARL

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة.

: ز وية زنقة رون   ملقر  الرتماعي 
 ،1 جقم  متجر   ،10 زنقة  كينيدي 

 لقنيطرة.
بأثمنة  مطعم   : موضوع  لشركة 

محددة.
جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 
دجهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 
حصة  رتماعية   1000 مقسم  لى 
محرجة  للو حدة،  دجهم   100 بقيمة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة على  لشركاء 

كالتالي :
 500  ... مصطفى  أوفاجة   لسيد 

حصة.
 500  .....  لسيد محمد بنيوسف 

حصة.
 ملدة : 99 سنة.

أسند  لى  لسيد أوفاجة   :  لتسييف 
مصطفى،  لجنسية مغربية،  لحامل 
 ،G270202 جقم  للبطاقة  لوطنية 

ملدة غيف محدودة.
من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
بالسجل  لتجاجي  تم  لتقييد 
بالقنيطرة،  باملحكمة  البتد ئية 
تحت جقم 53727 بتاجيخ 11 ديسمبف 

.2019
215 P

 STE GUZELLIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمور  عقد جسمي حرج بمكت  
موثقة  بوعالم،  صفاء   الستاذة 
بالقنيطرة في 7 6نا6ر 2020، تم وضع 
محدودة  لشركة   لقانون  السا�سي 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :
 STE  :  السم  لشركة 

.GUZELLIQUE SARL
 ملوضوع : موضوع  لشركة هو :

صالون للتجميل.
فان  ملاكياج، فنان  لوشم.

و كسسو ج ت  معد ت  بيع 
تصفيف  لشعر و لتجميل.
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رميع  لسلع  وتصد6ر   ستيف د 

و ملنتجات  ملتعلقة بالتجميل.

ومستلزمات  منتجات  تارر 

مختلفة.

مقاول أعمال مختلفة.

في  ملو د  تجاجة  لجملة و لتجزئة 

 لغذ ئية.

كل  لعمليات  عامة  وبصفة 

 لتجاجية،  لصناعية،  ملالية، 

و لعقاجية  لتي تتعلق بصفة مباشرة 

أو غيف مباشرة بموضوع  لشركة  لتي 

من شأنها توسيع  لشركة.

 ملقر  الرتماعي :  لقنيطرة، ملتقى 
وزنقة  زوهاوي  صدقي  رميل  زنقة 

شالة،  ملد6نة  لعليا، مكت  جقم 1.

6وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

ماعد   في  لسجل  لتجاجي  تقييدها 

تمد6د  الرل  أو  مسبق  حل  حالة 

 ملشاج  ليه في  لقانون  السا�سي.

10.000 دجهم مقسم   :  لر سمال 

دجهم   100 حصة من فئة   100  لى 

نقد   كلها  كتتبت  و حدة،  لكل 

ودفعت في مجموعها عند  الكتتاب 

وهي في  سم :

 لسيدة بسمة بني عيش،  لساكنة 

حي  شماعو،  قامة  لهناء،  بسال، 
وتملك مجموع  لحصص   ،543 جقم 

 لذي هو : 100 حصة.

 ملجموع ...... 100 حصة.

بسمة  عينت  لسيدة   :  لتسييف 

غيف  ملدة  للشركة  مسيفة  عيش  بني 

محدودة.

6خص  لعمليات  لبنكية  فيما 

فان  أمالك  لشركة  وشر ء  وبيع 

هذه  الخيفة ستكون ملزمة بالتوقيع 

 لفردي للسيدة بسمة بني عيش.

تبدأ  لسنة   :  لسنة  الرتماعية 

في  وتنتهي  6نا6ر  فاتح  في   الرتماعية 

31 ديسمبف.

تم  ال6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط 

باملحكمة  لتجاجية بالقنيطرة، سجل 

 لتحليلي جقم 54103.
الرل  لخالصة و لبيان

216 P

STE ISDO TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

ج سمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : جقم 1129، حي 

 لوفاء 1، سوق  لسبت  لقنيطرة

تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  لقانون  تم  بالقنيطرة، 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   السا�سي 

 ملحدودة ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 STE ISDO TRAVAUX : لتسمية 

.SARL AU

ذ ت  شركة   : لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

1129، حي   ملقر  الرتماعي :  جقم 

 لوفاء 1، سوق  لسبت  لقنيطرة.

في  :  ملقاولة  موضوع  لشركة 

 الشغال  ملختلفة أو  لبناء.

جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 

دجهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة  رتماعية   1000 مقسم  لى 

محرجة  للو حدة،  دجهم   100 بقيمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على  لشركاء 

كالتالي :

 1000  ... ملليح  6اسين   لسيد 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

: أسند  لى  لسيد 6اسين   لتسييف 

مغربية،  لحامل  ملليح،  لجنسية 

.G284482 للبطاقة  لوطنية جقم

من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

باملحكمة  تم  ال6د ع  لقانوني 

جقم  تحت  بالقنيطرة،   البتد ئية 

73842 بتاجيخ 23 ديسمبف 2019.

217 P

STE CASINO LOUNGE
SARL

جأسمالها : 100.000 دجهم
مقرها  الرتماعي : تجزئة قصبة 

بقعة 187 مهد6ة
تفويت حصص 

وتغييف  السم  لتجاجي
للشركة  عام  محضر  بمور  
6نا6ر   15 بتاجيخ  مصحح  المضاء 

2020 تم  التفاق على ما 6لي :
تفويت حصص :

رميع  حمد  صابر   فوت  لسيد 
قيمة  حصة   350 حصصه  لبالغة 
ما  أي  دجهم   100  لحصة  لو حدة 
مجموعه 35.000 دجهم للسيد صابر 

 لحسين.
 50 فوت  لسيد  ملختاج  عريس 
 100 قيمة  لحصة  لو حدة  حصة 
دجهم   5000 مجموعه  ما  أي  دجهم 

للسيد صابر  لحسين.
 100 فوت  لسيد  ملختاج  عريس 
 100 قيمة  لحصة  لو حدة  حصة 
10.000 دجهم  دجهم أي ما مجموعه 

للسيدة عو طف حرشاف.
تغييف  السم  لتجاجي.

قرج  لجمع  لعام للشركة تعد6ل 
بتغييف  في  لنظام  السا�سي   3  لبند 
 CASINO السم  لتجاجي للشركة من 

.BISTRO 137 لى   GELOUN
بكتابة  تم  ال6د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
 2 بتاجيخ   527 تحت جقم  بالقنيطرة، 

فبف 6ر 2020.
218 P

 STE MED CHANTIER DU
NORD

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

ج سمالها : 100.000 دجهم
مقرها  الرتماعي : جقم 1129، حي 
 لوفاء 1، سوق  لسبت  لقنيطرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون  تم  بالقنيطرة، 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   السا�سي 
 ملحدودة ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 STE MED CHANTIER : لتسمية 
.DU NORD SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

1129، حي   ملقر  الرتماعي :  جقم 
 لوفاء 1، سوق  لسبت  لقنيطرة.

:   الشغال  موضوع  لشركة 
أو  لبناء،  لنقل  لوطني   ملختلفة 

و لدولي وتارر مستوجد.
جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 
دجهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 
حصة  رتماعية   1000 مقسم  لى 
محرجة  للو حدة،  دجهم   100 بقيمة 
بكاملها، مكتتبة وموزعة على  لشركاء 

كالتالي :
 1000  ...  لسيد  لناصري محمد 

حصة.
 ملدة : 99 سنة.

أسند  لى  لسيد   :  لتسييف 
 لناصري محمد،  لجنسية مغربية، 
جقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

.LB228749
من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
بالسجل  لتجاجي  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة، تحت 

جقم 53937 بتاجيخ 10 6نا6ر 2020.
219 P

 STE LA FORTRESSE
AGREGATS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
مقرها  الرتماعي : جقم 1 بلوك »ج» 

 ملغرب  لعربي  لقنيطرة
تعيين مسيف6ن

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
بالقنيطرة،   لغيف  لعادي  ملنعقد 
 STE LA FORTRESSE لشركة 
شركة ذ ت مسؤولية   ،AGREGATS
مقرها  الرتماعي   محدودة، 
»ج»  ملغرب  بلوك   1 جقم   لقنيطرة، 

 لعربي، تقرج ما 6لي :
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قبول  ستقالة  ملسيف  لسيد جضا 

للبطاقة  لتعريف  نا�سي،  لحامل 

مهام  من   G273525 جقم   لوطنية 

تسييف  لشركة و بر ئه.

تعيين  لسيد  على   ملصادقة 

للبطاقة   ملهدي  لتا6كي،  لحامل 

 GI4208 جقم   لتعريف  لوطنية 

شالو،  لحامل  محمد  و لسيد 

 ،G732851 جقم  للبطاقة  لوطنية 

بامضاء  للشركة  مسيف ن  بصفتهما 

مشتفك.
من  لقانون   12 تغييف  لفصل 

 السا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  ال6د ع  لقانوني 

جقم  تحت  بالقنيطرة،   البتد ئية 

74172 بتاجيخ 2 فبف 6ر 2020.

220 P

STE ALALAA TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : بقعة 1932، 

 لزنقة 52، حي  المل  لقنيطرة

تأسيس شركة
 STE ALALAA  :  لتسمية 

.TRANSPORT  SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 ،1932 بقعة    :  ملقر  الرتماعي 

 لزنقة 52، حي  المل  لقنيطرة

موضوع  لشركة :   ملقاولة في نقل 

 ملستخدمين.
جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 

دجهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة  رتماعية   1000 مقسم  لى 

محرجة  للو حدة،  دجهم   100 بقيمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على  لشركاء 

كالتالي :

 1000  ... بوسلهام  عالء   لسيد 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

أسند  لى  لسيد عالء   :  لتسييف 

بوسلهام.

من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف.

بالسجل  لتجاجي  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة، تحت 

جقم 54185 بتاجيخ 2 فبف 6ر 2020.
221 P

STE KENPOD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بمسيف وحيد
مؤجخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2020 6نا6ر   14 بالقنيطرة بتاجيخ 
 STE وضع  لقانون  السا�سي لشركة 

KENPOD بالخصائص  لتالية :
. STE KENPOD : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
مسؤولية محدودة بمسيف وحيد.

 2 جقم   2 زنقة    :  ملقر  الرتماعي 
تجزئة  ملالح 32-22  لقنيطرة.

غرض  6كون   : غرض  الرتماعي 
 لشركة :

 لتسييف  لفني و لفالحي.
أعمال زج عة وصيانة  ملساحات 

 لخضر ء.
كل  لعمليات  عامة  وبصفة 
 لتجاجية،  لصناعية،  لعقاجية 
بنشاط  عالقة  لها  و ملالية  لتي 
 لشركة و لتي من شأنها  ملساهمة في 

تنمية  لشركة.
مدة  لشركة :  99 سنة  بتد ء من 

تأسيسها  لنهائي.
من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 

نها6ة ديسمبف من كل سنة.
 100.000  :  لرأسمال  الرتماعي 
حصة   1000 على  مقسمة  دجهم 
سدد  للو حدة  دجهم   100 بقيمة 
تمنها كاملة من طرف  لسيد راسمين 

تزوفيك.
يسيف  لشركة  لسيد   :  لتسييف 

راسمين تزوفيك.
وقيدت  لشركة بالسجل  لتجاجي 
لدى  ملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة، 

تحت جقم 54191.
بمثابة ومقت�سى

 ملسيف

222 P

 STE CLUB CHAKIB SAUNA

FINLANDAIS C.C.S.F
SARL AU

حل  لشركة
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

بتاجيخ 10 6وليو 2012 لشركة كلوب 

شكي  سونا فينلوندى س.س.إص.

تقرج  وحيد  بشريك  ش.م.م   إف 

ما 6لي :

حل  لشركة، تعيين  ملصفي .

وتحد6د مدته وظيفته وسلطته.

باملحكمة  تم  لوضع  لقانوني 

 19 بتاجيخ  للد ج لبيضاء   لتجاجية 

ديسمبف 2012، تحت جقم 513424.

223 P

 LES ATELIERS DE LA

MURAILLE
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

جأسمالها  : 100.000 دجهم

تأسيس شركة
بمور  عقد عرفي حرج بالرباط 

وضع  تم   2020 6نا6ر   27 بتاجيخ 

ذ ت  لشركة   لقانون  السا�سي 

 ملسؤولية  ملحدودة باملميز ت  لتالية:

 LES ATELIERS DE LA : لتسمية 

.MURAILLE SARL

شاجع  بن   12  :  ملقر  لرئي�سي 

تومرت  لليمون  لرباط.

في  حدد   : جأسمال  لشركة 

 1000 مقسم  لى  دجهم   100.000

للحصة  دجهم   100 بقيمة  حصة 

 لو حدة.

 لهدف  الرتماعي : ممون ومنظم 

حفالت.

بنبوشعي   أمين  عين   :  لتسييف 

مسيف  للشركة ملدة غيف محدودة.

تكوين  أرل  من   %  5  :  الجباح 

جصده  6تم  قانوني  لباقي   حتياطي 

تبعا لقر ج  لجمع  لعام.

 لسنة  ملالية : تبتدئ في فاتح 6نا6ر 

ديسمبف من كل سنة   31 في  وتنتهي 

ماعد   لسنة  الولى تبتدئ من تاجيخ 

تسجيلها بالسجل  لتجاجي.

سنة تبتدئ من تاجيخ   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاجي.

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 

جقم  تحت  ملد6نة  لرباط   لتجاجي 

.142843

باملحكمة  تم  ال6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت جقم 87915.

224 P

STE CAFE ENTRE TEMPS
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة
بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  لقانون  تم   ،2020 6نا6ر   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   السا�سي 

 ملحدودة ذ ت  لخصائص  لتالية :

 STE CAFE : لتسمية  الرتماعية 

.ENTRE TEMPS SARL

 لهدف  الرتماعي : قاعة شاي.

شاجع  ملقاومة   :  ملقر  الرتماعي 

حي  14  لرباط  جقم  مدجيد  زنقة 

 ملحيط.

 ملدة  الرتماعية : 99 سنة  بتد ء 

من تاجيخ تأسيسها.

حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

 100.000 مبلغ  في  جأسمال  لشركة 

حصة من   1000 دجهم موزعة على 

دجهم للحصة وزعت كما   100 فئة 

6لي :

 200  .... ج وزي   لسيد  لتهامي 

حصة.

 200  ..... ج وزي  6ونس   لسيد 

حصة.

 200  ...... ج وزي  هشام   لسيد 

حصة.



3282 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

 لسنة  الرتماعية : تبدأ من فاتح 

6نا6ر  لى 31 ديسمبف من كل سنة.

 لتسييف : تم تعيين  لسيد  لتهامي 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  ج وزي، 

محدودة.

بالسجل  تم  ال6د ع  لقانوني 

باملحكمة  بمكت   لضبط   لتجاجي 

فبف 6ر   11 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت جقم 142853.

225  P

STE BENBEN

SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرج بتاجيخ 

نظام  تكوين  تم   ،2020 6نا6ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة  أسا�سي 

وحيد  شريك  ذ ت   ملحدودة 

خصائصها كالتالي :

 STE BENBEN SARL  :  لتسمية 

.AU

 لهدف : تماجس  لشركة  الهد ف 

 لتالية :

 التصال  ملرني.

 نشاء  لرسوم  لبيانية.

 نتاج  لصوج و لفيد6و.

عبد  زنقة   42  :  ملقر  الرتماعي 

شاجع   4 جقم   لكريم  لد6وجي شقة 

مدغشقر  لطابق  لسفلي  لرباط.

 10.000  : جأسمال  الرتماعي 

دجهم مقسم  لى 100 حصة قيمة كل 

و حدة 100 دجهم.

تم تعيين  لسيد بنبوية   :  لتسييف 

لبطاقة  لتعريف  أنوج  لحامل 

 لوطنية جقم AA34848كمسيف وحيد 

للشركة وملدة غيف محدودة.

وضع  تم   ال6د ع  لقانوني: 

كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 

باملحكمة   لتجاجية بالربط تحت جقم 

 لسجل  لتجاجي 142273.

226 P

STE VIVO ENERGY

MAROC
S.A

CAPITAL : 248.400.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : IM LE ZENITH

 II LOTISSEMENT ATTOUFIK

 ROUTE DE NOUACER SIDI

MAROUF CASABLANCA

RC N°: 463

 العالن باالشهاج
لقر ج  للمحضر  لرسمي  طبقا 

 VIVO ENERGY مجلس  د جة شركة

نونبف   15 بتاجيخ  MAROC  ملحرج 

2019، قد تقرج ما 6لي :

مجلس  د جة  لشركة  عين 

 GEORGE ALEXANDER  لسيد 

بصفته  لرئيس  ملد6ر   ROBERTS

مكان  لسيد  لذ ت  لشركة   لعام 

من  BERNARD LE GOFF  بتد ء 

فاتح ديسمبف 2019.

بكتابة  تم  ال6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

ديسمبف   2 بتاجيخ  بالد ج لبيضاء 

2019، تحت جقم 721934.

227 P

 STE SHELL ET VIVO

LUBRIFIANTS DU

MAROC
S.A

CAPITAL : 315.345.500 DHS

 SIEGE SOCIAL : 1 RUE ABOU

 ABBAS EL ARAJ ROCHES

NOIRES CASABLANCA

RC N°: 245235

 العالن باالشهاج
لقر ج  للمحضر  لرسمي  طبقا 

 STE SHELL شركة  مجلس  د جة 

  ET VIVO LUBRIFIANTS DU

 9 بتاجيخ  MAROC S.A  ملحرج 

ديسمبف 2019، قد تقرج ما 6لي :

تعيين مد6ر عام رد6د :
مجلس  د جة  لشركة  عين 
 MOHAMED OUSSAMA  لسيد 
SANHAJI بصفته مد6ر   عاما للشركة 
 SHELL ET VIVO LUBRIFIANTS
 ASHISH مكان  لسيد DU MAROC
KUMAR CHATURVEDI  بتد ء من 

تاجيخ 12 6نا6ر 2020.
مجلس  جئيس  تجد6د  نتخاب 

 الد جة :
قرج مجلس  د جة  لشركة فصل 
مهام جئيس مجلس  الد جة عن مهام 
6نا6ر   12 من   ملد6ر  لعام باثر  بتد ء 

.2020
مجلس  قرج  هذ   لصدد،  وفي 
 د جة  لشركة تجد6د  نتخاب  لسيد 
 ASHISH KUMAR CHATURVEDI
كرئيس  مهامه  في  عليه  و البقاء 
وذلك  بتد ء  ملجلس  د جة  لشركة 

من 12 6نا6ر 2020.
بكتابة  تم  ال6د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
بالد ج لبيضاء بتاجيخ 30 6نا6ر 2020، 

تحت جقم 729018.
228 P

STE AYDDIN GROUP
SARL AU

تم تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
ذ ت  وحيد،  بشريك  محدودة 

 ملو صفات  لتالية :
 AYDDIN GROUP  :  لتسمية 

ش.م.م.ش.و.
21 ساحة أبوبكر  لصد6ق   :  ملقر 

شقة جقم 8 أكد ل  لرباط.
 لنشاط  لتجاجي :

وبيعها  رلد6ة  قطع  صانع 
بالتقسيط.

تارر للقطع  لجلد6ة.
 الستيف د وتصد6ر.

 ملدة : 99 سنة.
 جأسمال : 100.000 دجهم مقسم 
 لى 1000 حصة من فئة 100 دجهم، 
مؤد ة كاملة  لى  لسيد عماد  لد6ن 

لعرو�سي.

عماد  لد6ن  للسيد   :  لتسييف 

6ونس  محمد  و لسيد  لعرو�سي 

 لعلمي.

بالسجل  تم   :  ال6د ع  لقانوني 

 لتجاجي للمحكمة  لتجاجية بالرباط 

تحت جقم 142825.

229 P

 STE IMMO LIVE
SARL AU

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2020 فبف 6ر   3 بتاجيخ  بالبيضاء 

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية :

. STE IMMO LIVE SARL AU

 11 شاجع   75  :  ملقر  الرتماعي 

 129 6نا6ر  لطابق  الول  لشقة جقم 

 لد ج لبيضاء.

:  النعاش   لهدف  الرتماعي 

رميع  ملعامالت  ملختلفة   لعقاجي 

للبناء.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

بالشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

تم تعيين  لسيد حسن   :  لتسييف 
زيتون  لحامل للبطاقة  لوطنية جقم 

C203522 مسيف  للشركة.
زيتون  :  لسيد حسن   لحصص 

1000 حصة.

 لرأسمال : 100.000 دجهم.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر  لى 31 ديسمبف.

 ملدة : تم تحد6دها في 99 سنة.

تم  ال6د ع   :  ال6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية   لقانوني 

للد ج لبيضاء بتاجيخ 11 فبف 6ر 2020 
تحت جقم 730158  لسجل  لتجاجي 

جقم 452125.

230 P

STE MASTER MATERIAUX
SARL AU

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 فبف 6ر   3 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء 

تم تأسيس شركة باملو صفات  لتالية :
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 STE MASTER MATERIAUX

 SARL AU

 11 شاجع   75  :  ملقر  الرتماعي 

 129 6نا6ر  لطابق  الول  لشقة 

 لد ج  لبيضاء.

 لهدف  الرتماعي : بيع مو د  لبناء 

بالجملة ونقل  لبضائع.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

بالشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

عبد  تعيين  لسيد  تم   :  لتسييف 

 الله كوني  لحامل للبطاقة  لوطنية 

.WA42782 جقم

 لحصص :  لسيد عبد  الله كوني 

1000 حصة.

 لرأسمال : 100.000 دجهم.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر إلى 31 درنبف.

 ملدة : تم تحد6دها في 99 سنة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية   لقانوني 

للد ج  لبيضاء بتاجيخ 11 فبف 6ر 2020 

تحت جقم 730159  لسجل  لتجاجي 

جقم 452127.

231 P

ASMANIRA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جأسمالها : 22.437.000 دجهم

س.ت 442701

 20 بتاجيخ  بمقت�سى قر ج  لشركاء 

ديسمبف 2020 لقد تقرج ما 6لي :

على  لفسخ  تمت  ملصادقة 

من  للشركة  بتد ء  ألو نه   لسابق 

تاجيخه ؛

تعين  لسيد أنيس خليل مصفية 

للشركة ؛

شاجع   42 مقر  لتصفية  تحد6د 

 2 شقة   2  لزجقطوني  لطابق 

 لد ج  لبيضاء.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاجية بالد ج  لبيضاء 6وم 3 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 729181.
بيان مختصر

232 P

STE BTR BETON

SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

برأسمال 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي :  والد  وريه 2  ملحل 

جقم 3 بلوك م جقم 521  لقنيطرة

جقم  لسجل  لتجاجي : 52517

بتاجيخ  بمور   لعقد  لعرفي 

وضع  لقانون  تم   2019 6ونيو   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

محدودة بالخصائص  لتالية :

 STE BTR BETON  :  لتسمية 

.SARL

:  والد  وريه   ملقر  الرتماعي 

 521 جقم  م  بلوك   3 جقم  2  ملحل 

 لقنيطرة.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

على  لشكل  موزعة  للو حدة  دجهم 

 لتالي :

 لسيد : عمري 6وسف 450 حصة ؛

عمري محمد 550 حصة.

 ملدة : 99 سنة.

وعمري  محمد  عمري   :  لتسييف 

6وسف.

مو د  لبناء 1/تارر   :   لنشاط 

أعمال  لبناء  ملختلفة. مقاول   /2 

 3/ مقاول في نقل  لبضائع.

بالسجل  لتجاجي  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

جقم 52517 بتاجيخ 22 6وليو 2019.

233 P

شركة رميليا شونج
شركة ذ ت مسؤولية محدوة 

جأسمالها : 1.000.000دجهم

مقرها  الرتماعي :  ملتجر جقم 5، 

عماجة جيتاج جقم 137 معموجة 

حسين - سال

غيف  لعادي  قرج  لجمع  لعام 

 ملنعقد بتاجيخ 12 6نا6ر 2020 لشركة 

فميليا شونج، شركة ذ ت  ملسؤولية 

 1.000.000 جأسمالها  محدودة، 

عماجة   ،5 جقم  مقرها  ملتجر  دجهم، 

جيتاج جقم 137 معموجة حسين - سال.

كان  نقل  ملقل  الرتماعي  لذي 

 5 2  لطابق  لسفلي عماجة جقم  جقم 

زنقة  لجنة إقامة  لجنة حي  لرياض - 

 لرباط إلى  ملتجر جقم 5، عماجة جيتاج  

جقم 137 معموجة حسين - سال.

وتم  إل6د ع  لقانوني لدى كتابة 

بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

تحت جقم 104358 بتاجيخ 11 فبف 6ر 

.2020

234 P

SAHAM FINANCES PARTI-

CIPATIONS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  إلرتماعي : 212 شاجع 

 لزجقطوني،  لد ج  لبيضاء

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

قرج  لشريك   ،2019 ديسمبف   20

 لوحيد للشركة ما 6لي :

إستقالة  لسيدة ناد6ة فتاح من 

منصبها كمسيفة للشركة ؛

 EMMANUEL تعيين  لسيد 

BRULE كمسيف رد6د بالشركة ؛

حصة  نقل  على   لتصد6ق 

تملكها  دجهم   100 ب  إرتماعية 

 SANLAM لسيدة ناد6ة فتاح لصالح 

PAN AFRICA ؛

6د  في  رميع  لحصص  إندماج 

و حدة وإعتماد قانون أسا�سي رد6د 

شركة  لشخص  لشكل  مطابق 

 لو حد ؛

للقيام  إعطاء  لصالحيات 

باإلرر ء ت  لالزمة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية  لدى   لضبط 

بالد ج  لبيضاء بتاجيخ 3 فبف 6ر 2020 

تحت جقم 729177.
قصد  لنشر و إلعالن

235 P

صوكوويست

ش.م.م

1 ملتقى شاجع محمد  لد6وجي ورمال  لد6ن 

 ألفغاني جقم 2،  لقنيطرة

سجل تجاجي جقم 25983  لقنيطرة

BISC’OR
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : تجزئة 52، 

 لحي  لصناعي  لبلدي -  لساكنية، 

 لقنيطرة

سجل تجاجي جقم 47153 -  لقنيطرة

بمقت�سى عقد عرفي مبفم بتاجيخ 

9 6نا6ر 2020 تم ما 6لي :

رميع  لحصص  لتي  تفويت 

و لتي  حنين  سعيد  6متلكها  لسيد 

تبلغ 1000 حصة لفائدة كل من :

 لسيد عبد هللا حنين  لحامل ل 

و لساكن   G320797 جقم  ب.و.ت 

مصطفى  شاجع  ز وية   9 بالقنيطرة، 

مريم  إقامة  شوقي  وأحمد   لر فعي 

شقة 13 ؛

حجاج  لحامل  هللا  عبد   لسيد 

و ملقيم   HA39312 جقم  ب.و.ت  ل 

بفرنسا 13 ؛

لكل  حصة   500 بنسبة  وذلك 

و حد منهما.

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

بنفس   لغيف  العتيادي  ملنعقد 

 لتاجيخ، تم ما 6لي :
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إقر ج تفويت  لحصص ؛

 ستقالة  لسيد سعيد حنين من 

مهامه كمسيف للشركة وتعيين  لسيد 

عبد هللا حجاج خلفا له ؛

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

 ملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة، بتاجيخ 

29 6نا6ر 2020 تحت جقم 74093.
للخالصة و لتذكيف

 لتسييف

236 P

صوكوويست ش.م.م

1 ملتقى شاجع محمد  لد6وجي ورمال  لد6ن 

 ألفغاني، جقم 2،  لقنيطرة

سجل تجاجي جقم 25983  لقنيطرة

رياض داري
شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : ز وية شاجع موالي 

عبد  لرحمان وزنقة معموجة، إقامة 

 لبفكة، جقم 2 - س،  لقنيطرة

سجل تجاجي جقم 51483

  لقنيطرة

بمقت�سى عقد عرفي مبفم بتاجيخ 

رميع  تفويت  تم   2020 6نا6ر   27

 لحصص  لتي تمتلكها  لسيدة سميفة 

 1000 تبلغ  و لتي  في  لشركة  جياض 

سعيد  لفائدة  لسيد  بهبة  حصة 

آ6ت  لسيمو  لحامل ل ب.و.ت جقم 

في  لرباط،  و لساكن   AB334742

تجزئة  لبساط   2 جقم   لسوي�سي 

محمد  شاجع   11.500 كلم   ألخضر 

 لسادس و لذي أصبح بمور  هذ  

 لتفويت  لشريك  لوحيد  لجد6د.

بمقت�سى محضر قر ج ت  لشريك 

تم  بنفس  لتاجيخ،   لوحيد  ملتخذة 

تقرير ما 6لي :

تفويت  لحصص.

جياض  سميفة   ستقالة  لسيدة 

للشركة وتعيين  من مهامها كمسيفة 

كمسيف  آ6ت  لسيمو  سعيد   لسيد 

رد6د للشركة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.
تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط 
 ملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة، بتاجيخ 
10 فبف 6ر 2020، تحت جقم 74192.

للخالصة و لتذكيف

 لتسييف
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صوكوويست ش.م.م

1 ملتقى شاجع محمد  لد6وجي ورمال  لد6ن 
 ألفغاني، جقم 2،  لقنيطرة

سجل تجاجي جقم 25983  لقنيطرة

GHARB MAAMOR AUTO
شركة محدودة  ملسؤولية

جأسمالها : 7.000.000 دجهم
في طوج جفعه إلى 10.000.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : شاجع موالي
عبد  لعزيز جقم 28 متجر 1 و2

إقامة وفاء،  لقنيطرة
سجل تجاجي جقم 49939

  لقنيطرة
بمقت�سى محضر  لجمعية  لعامة 
بتاجيخ  غيف  العتياد6ة  ملنعقدة 
قرج  لشركاء  2019 ديسمبف   30 

ما 6لي :
من  جأسمال  لشركة  جفع 
 10.000.000 إلى  دجهم   7.000.000
 30.000 إصد ج  طريق  عن  دجهم 
دجهم   100 فئة  من  رد6دة  حصة 
بأكملها  ومحرجة  مكتتبة  للو حدة 

نقد  لفائدة  لشركاء.
 2 تغييف  لفصلين  لذلك  كنتيجة 

و7 من  لقانون  ألسا�سي للشركة.
تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط 
 ملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة، بتاجيخ 
10 فبف 6ر 2020، تحت جقم 74197.

للخالصة و لتذكيف

 لتسييف
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 SOCIETE EURO MAROC
THE S-TEAM

عين  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2020 6نا6ر   23 تاورد ت بتاجيخ 
للشركة،  وضع  لقو نين  ألساسية 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
شريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.
 SOCIETE EURO  : إسمها 

MAROC THE S-TEAM
هدفها : 

 3.5-( نقل  ألمتعة  ملصاحبة 
طن(.

 الستيف د و لتصد6ر.
تجاجة عامة.

رميع  لعمليات  عامة  وبصفة 
 لتجاجية،  ملالية،  لصناعية، 
ترتبط  وغيف  لعقاجية  لتي   لعقاجية 
مباشرة  غيف  أو  مباشرة  بصفة 
بكل  أو  أعاله  باألهد ف  ملذكوجة 
هدف آخر مشابه أو مرتبط، أو قابل 
للمساهمة في تنمية  لشركة تحت أي 

شكل من  ألشكال.
محل تجاجي حي بوطي    : مقرها 

جقم 4 عين تورد ت.
سنة تبتدئ من 6وم   99  : أمدها 

 لتأسيس.
دجهم   100.000  : جأسمالها 
بقيمة  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 دجهم للو حدة، منحت رميعها 

للسيد سميف  لفاج�سي.
غيف  وملدة  6د6ر  لشركة   : إد جته 

محددة للسيد سميف  لفاج�سي.
من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 
فاتح 6نا6ر وتنتهي في متم شهر ديسمبف 

من كل سنة.
6قتطع من  ألجباح   : توزيع  ألجباح 
أرل  الحتياط  من   %5  لصافية 
 لقانوني.  لباقي من  ألجباح  لصافية 
حس   على  ملشاجكين  توزع 
 لحصص باستثناء  ملبالغ  ملحتفظة 
أو  ملخصصة  بها  لسنو ت  ملتتالية 
لالحتياطات حس  قر ج ت  لشركاء.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
6وم بمكناس    ملحكمة  لتجاجية 

 517 جقم  تحت   2020 فبف 6ر   4
بتاجيخ   49247  لسجل  لتجاجي جقم 

4 فبف 6ر 2020.
239 P

AL WIFAK TRANSFERT
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت شريك وحيد
مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 6نا6ر   29 بتاجيخ  بصفرو 

للشركة،  وضع  لقو نين  ألساسية 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

شريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

AL WIFAK TRANSFERT : إسمها

هدفها : 

وسيط في تحويل  ألمو ل.

رميع  لعمليات  عامة  وبصفة 

 لتجاجية،  ملالية،  لصناعية، 

ترتبط  وغيف  لعقاجية  لتي   لعقاجية 

مباشرة  غيف  أو  مباشرة  بصفة 

بكل  أو  أعاله  باألهد ف  ملذكوجة 

هدف آخر مشابه أو مرتبط، أو قابل 

للمساهمة في تنمية  لشركة تحت أي 

شكل من  ألشكال.

 28 جقم  تجاجي  محل   : مقرها 

محمد  لخامس  شاجع  حي  لخندق 

 لبهاليل صفرو.

سنة تبتدئ من 6وم   99  : أمدها 

 لتأسيس.

دجهم   100.000  : جأسمالها 

بقيمة  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للو حدة، منحت رميعها 

للسيدة عو طف بن غزو.

غيف  وملدة  6د6ر  لشركة   : إد جته 

محددة للسيدة عو طف بن غزو.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر وتنتهي في متم شهر ديسمبف 

من كل سنة.

6قتطع من  ألجباح   : توزيع  ألجباح 

أرل  الحتياط  من   %5  لصافية 

 لقانوني.  لباقي من  ألجباح  لصافية 

حس   على  ملشاجكين  توزع 

 لحصص. باستثناء  ملبالغ  ملحتفظة 

أو  ملخصصة  بها  لسنو ت  ملتتالية 

لالحتياطات حس  قر ج ت  لشركاء
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تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

6وم بصفرو    ملحكمة  البتد ئية 

 90 جقم  تحت   2020 فبف 6ر   10

بتاجيخ   2723 جقم   لسجل  لتجاجي 

10 فبف 6ر 2020.

240 P

NOTRE FERME
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

جأسمالها : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي :  لرباط، زنقة 29

جقم 38، حي  لكرعة

يعقوب  ملنصوج

 لسجل  لتجاجي : 122589

 لرباط

تغييف  ملقر  الرتماعي
محضر  لجمعية  بمور    : أوال 

بالرباط   لعامة غيف  لعاد6ة للشركاء 

شركاء  قرج   ،2019 نوفمبف   22 في 

شركة NOTRE FERME ما 6لي :

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة إلى 

 لعنو ن  لتالي :

تماجة، تجزئة جياض أوالد  مطاع، 

شقة   ،32 عماجة   ،2 إقامة تسلسل 

جقم 13.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني   : ثانيا 

بتاجيخ بالرباط   باملحكمة  لتجاجية 

28 6نا6ر 2020 تحت جقم 104151.

 122589 :  لسجل  لتجاجي  ثالثا 

 ملحكمة  لتجاجية بالرباط.

241 P

LES ATELIERS DU CEDRE
بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بالرباط تم تأسيس   2020 6نا6ر   29

 LES ATELIERS DU CEDRE شركة 

SARL AU ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 LES ATELIERS DU  :  لتسمية 

CEDRE SARL AU

إقامة   ،35  :  ملقر  الرتماعي 

مرزوقة  لشقة جقم 5 زنقة طوكيو حي 

 ملحيط،  لرباط.

 لرأسمال : 100.000 دجهم.

:  لطباعة،  إلشهاج،   لهدف 

تنظيم  لحفالت.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة.

 لتسييف : جشا ملريني.

 لسجل  لتجاجي : 143027.

242 P

 STE CREATIVEJLA JAMAL

LAMIRI ALAOUI
بتاجيخ  بمور   ملحضر  ملؤجخ 

قرج  لجمع  لعام   2017 6وليو   21

 STE شركة  لشركاء   الستثنائي 

 CREATIVEJLA JAMAL LAMIRI

 2.000.000 جأسمالها   ALAOUI

 ،30  : دجهم و لكائنة بالعنو ن  آلتي 

شاجع  لغومرة سوي�سي  لرباط،  تخاذ 

 لقر ج ت  لتالية  بالتف �سي و إلرماع :

للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 

من شركة  لتضامن إلى شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

أكتوبر   3 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2017 تحت جقم 93255.

243 P

أغنود
شركة عقاج ت  ملجتمع  ملدني

جأسمالها : 10.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : جقم 112 شقة ب 1 

شاجع محمد  لخامس رليز مر كش

 لسجل  لتجاجي جقم : 59013

تغييف  ملقر  الرتماعي
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤجخ في 

مر كش بتاجيخ 20 سبتمبف 2013 قرج 

ش.ع.م.م،  »أغنود»  شركاء  لشركة 

جأسمالها 10.000 دجهم.

شقة   112 مقرها  الرتماعي جقم 
رليز  محمد  لخامس  شاجع   1 ب 
مر كش إلى د ئرة كيليز شاجع محمد 
سيتي،  رولف  مر كش،   لسادس، 
قطعة أ 2، عماجة 27،  لطابق  لثاني، 

مر كش.
من  لنظام   4 جقم  تغييف  لبند 

 ألسا�سي للشركة.
كات   لضبط  لدى  تم  لوضع 
بتاجيخ بمر كش   باملحكمة  لتجاجية 
9 أكتوبر 2013 تحت  لرقم 23725.

للنسخة و لبيان  أغنود

244 P

EL KANSSE
SARL

في تسجيل  لعقد  لعرفي   تاجيخ 
19 نوفمبف 2019 بالرباط.

 لهدف  الرتماعي :  لصيد )منظم 
روالت(.

دجهم   10.000  : جأسمال  لشركة 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

دجهم للحصة و ملقسمة كالتالي :
 50 عبد  لكريم  كد6رة   لسيد 

حصة.
 50 عبد  للطيف  لد6ر   لسيد 

حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
79 شاجع  بن سينا  لشقة   :  ملقر 

جقم 14 أكد ل  لرباط.
 لتسييف : عبد  لكريم  كد6رة.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 
.142841

P 244 مكرج

KOPTAN
SARL

في تسجيل  لعقد  لعرفي   تاجيخ 
2 فبف 6ر 2020 بالرباط.

بيع  ألرهزة   :  لهدف  الرتماعي 
 ملعلوماتية - مكت   لدج سات.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 دجهم للحصة و ملقسمة كالتالي :

 500 مهدي  لعلج   لسيد  حمد 

حصة.

 لسيد فيصل لكحل 500 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
زنقة  الشعاجي  لشقة   14  :  ملقر 

جقم 4 أكد ل  لرباط.

مهدي  :  لسيد  حمد   لتسييف 

 لعلج و لسيد فيصل لكحل.
 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.142999

245 P

BUILDING FINISH
SARL AU

في تسجيل  لعقد  لعرفي   تاجيخ 

2 فبف 6ر 2020 بالرباط.

في  مقاول   :  لهدف  الرتماعي 

أعمال  لبناء - بيع  للو زم و ملو د.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة لشريك وحيد :

 1000 عبد  ملولى شو كي   لسيد 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

79 شاجع  بن سينا  لشقة   :  ملقر 
جقم 14 أكد ل  لرباط.

 لتسييف :  لسيد  شرف شو كي.
 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.143001

246 P

BOCHEF
SARL

في تسجيل  لعقد  لعرفي   تاجيخ 

27 6نا6ر 2020 بالرباط.

:  لوربات   لهدف  الرتماعي 

 لسريعة.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة و ملقسمة كالتالي :

 340 حدوش  بن  عثمان   لسيد 

حصة.
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 330 حدوش  بن  كنزة   لسيدة 
حصة.

 330 حدوش  بن  سلمى   لسيدة 
حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي.

 ملقر : فتح  لخيف جقم 74 تماجة.
 لتسييف : عثمان بن حدوش.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 
.129477

247 P

سورينت ايمو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 10.000.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : إقامة  ثر ني 1

شاجع  لحسن  لثاني  لحي  لصناعي 
طريق  لصويرة  لطابق  لسفلي 

مكت  جقم 9 رليز مر كش
 لسجل  لتجاجي 12303.

تغييف  ملقر  الرتماعي
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤجخ 
 2018 ماي   4 بتاجيخ  مر كش  في 
»سوجينت  شركاء  لشركة  قرج 
جأسمالها  ش.م.م،  شركة   6مو» 
مقرها  دجهم،   10.000.000
 1 إقامة  ثر ني  مر كش   الرتماعي 
شاجع  لحسن  لثاني  لحي  لصناعي 
طريق  لصويرة  لطابق  لسفلي 

مكت  جقم 9 رليز، ما 6لي :
تغييف  ملقر  الرتماعي من مر كش 
شاجع  لحسن  لثاني   1 إقامة  ثر ني 
طريق  لصويرة   لحي  لصناعي 
رليز،   9  لطابق  لسفلي مكت  جقم 
شاجع مامون  إقامة  مر كش   إلى 
عبد  لكريم  لخطابي شقة 30 طريق 

 لد ج  لبيضاء.
من  لنظام   5 جقم  تغييف  لبند 

 ألسا�سي للشركة.
كات   لضبط  لدى  تم  لوضع 
باملحكمة  لتجاجية بمر كش بتاجيخ 12 

نوفمبف 2018 تحت  لرقم 100119.
للنسخة و لبيان
سوجينت إ6مو

248 P

جولي ريل
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : مر كش إقامة 

 ثر ني 1 شاجع  لحسن  لثاني  لحي 

 لصناعي طريق  لصويرة  لطابق 

 لسفلي مكت  جقم 9 رليز

 لسجل  لتجاجي 25525.

تغييف  ملقر  الرتماعي
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤجخ 

قرج   2018 ماي   2 في مر كش بتاجيخ 

شركة  فيل»  »رولي  شركاء  لشركة 

ش.ذ.م.م، جأسمالها 100.000 دجهم، 

إقامة  مر كش  مقرها  الرتماعي 

شاجع  لحسن  لثاني  لحي   1  ثر ني 

طريق  لصويرة  لطابق   لصناعي 

 لسفلي مكت  جقم 9 رليز، ما 6لي :

تغييف  ملقر  الرتماعي من مر كش 

شاجع  لحسن  لثاني   1 إقامة  ثر ني 

 لحي  لصناعي طريق  لصويرة  لطابق 

إلى  رليز،   9 جقم  مكت    لسفلي 

مر كش شاجع عبد  لكريم  لخطابي 

كد6ة   54 إقامة سلمى أ مكت  جقم 

 لعبيد.

من  لنظام   4 جقم  تغييف  لبند 

 ألسا�سي للشركة.

كات   لضبط  لدى  تم  لوضع 

باملحكمة  لتجاجية بمر كش بتاجيخ 30 

نوفمبف 2018 تحت  لرقم 100451.
للنسخة و لبيان

رولي فيل

249 P

SNM PRO
SARL AU

في تسجيل  لعقد  لعرفي   تاجيخ 

28 6نا6ر 2020 بالرباط بالخصائص 

 لتالية :

 لهدف  الرتماعي : 

ممون حفالت.

تنظيم  ألحد ث.

تارر.

 100.000  : جأسمال  لشركة 

حصة من   1000 إلى  دجهم مقسمة 

للحصة  لو حدة  دجهم   100 فئة 

 موزعة بين  لشركاء على  لشكل  لتالي

عبد  لناصر مختفي 1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 ملقــر  الرتماعــي : 30 شــقة 8 زنقــة 

مــوالي أحمــد لوكيلــي حســان  لربــاط.

 لتسييف : عبد  لناصر مختفي.

 لتوقيع : عبد  لناصر مختفي.

بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.142791

250 P

شركة رحمان إنفيست
جأس  ملال : 100.000 دجهم

محضر  لجمع  لعام  بمور  

ديسمبف   22 بتاجيخ  عادي،   لغيف 

قد تم  تخاذ  بالد ج  لبيضاء،   2019

 لقر ج ت  لتالية :

للسيد  حصة  ملنتمية   800 نقل 

لفائدة  لسيد  بغد دي  جضا  محمد 

عماد حسن علي  لشو ف.

للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 

من شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

إلى شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

لشريك وحيد.

 ستقالة  لسيدة سهام  ليعقوبي 

من منصبها كمسيفة.

جضا  محمد  تعيين  لسيد 

للبطاقة  لوطنية  بغد دي  لحامل 

عماد  و لسيد   ،BE720824 جقم 

لجو ز  علي  لشو ف  لحامل  حسن 

كمسيف6ن   PO5095255  لسفر جقم 

للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاجية بالد ج  لبيضاء، ذلك بتاجيخ 

27 6نا6ر 2020 تحت جقم 728332.

251 P

شركة رحمان الجديدة

جأس  ملال : 100.000 دجهم

محضر  لجمع  لعام  بمور  

ديسمبف   22 بتاجيخ  عادي،   لغيف 

قد تم  تخاذ  بالد ج  لبيضاء،   2019

 لقر ج ت  لتالية :

 ستقالة  لسيدة سهام  ليعقوبي 

من منصبها كمسيفة.

جضا  محمد  تعيين  لسيد 

للبطاقة  لوطنية  بغد دي  لحامل 

عماد  و لسيد   ،BE720824 جقم 

لجو ز  علي  لشو ف  لحامل  حسن 

كمسيف6ن   PO5095255  لسفر جقم 

للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاجية بالد ج  لبيضاء، ذلك بتاجيخ 

27 6نا6ر 2020 تحت جقم 728327.

252 P

ريبونار�سي ستوديو

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

في تسجيل  لعقد  لعرفي   تاجيخ 

بالرباط و لتي تحمل   2020 6نا6ر   27

 لخصائص  لتالية :

:  لهندسة   لهدف  الرتماعي 

 ملعماجية.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

دجهم للحصة  لو حدة موزعة   100

بين  لشركاء على  لشكل  لتالي :

حصة   1000 باستا  فرح   لسيد 

من فئة 100 دجهم للحصة  لو حدة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
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 8 لبنان عماجة  شاجع   29  :  ملقر 

 لرباط.

 ملسيفة : فرح باستا.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

142759 باملحكمة  لتجاجية بالرباط.

253 P

Société AZARNE

SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج 

تمضغوست تافر وتن تاجود نت 

 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر  من 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة   

 ملسؤولية  ملحدودة.

 Société.:تسمية  لشركة  

AZARNE  SARL

: الشغال  غرض  لشركة بإ6جاز   

 لعامة  و  لبناء -سباكة

عنو ن  ملقر  الرتماعي   .

تاجود نت  تافر وتن  دو جتمضغوست 

 ملغرب. 

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

جأسمال  مبلغ   . سنة   99  :  لشركة 

 لشركة: 100.000 دجهم، 

مقسم كالتالي:  لسيد عبد  ملالك 

 100 500 حصة بقيمة   :  كجعوض 

دجهم للحصة . 

 لسيد  حمد  خنتان: 500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 04 بتاجيخ  بتاجود نت    البتد ئية 

وجقم  جقم23  تحت  فبف 6ر2020 

سجلها  لتجاجي 2537.

254 P

 STE REEDUCAMAT EVEIL

  SARL

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ 6وم   

.2020/01/14

تم إنشاء شركة ذ ت  لخصائص 

 لتالية:

 STE  REEDUCAMAT:  لتسمية 

.  EVEIL S.A.R.L

 ملقر:  لطابق  ألج�سي بلوك 7 جقم 

2 تيل�سي  كاد6ر.      

غـرض  لشركة : بيع معد ت مر كز 

إعادة  لتأهيل 

بيع أرهزة عالج  لنطق وتقويم   -

و ملعد ت  و لعالج  لطبيعي   لعظام 

 لحركية و لنفسية 

دجهم   100.000  لرأسمال:  

من  نقد6ة  حصة   1000 إلى  مقسم 

فئة 100دجهم :  

 لو ماس 6وسف : 500 حصة.

- زباجة  جشيد : 500 حصة                

شخص   لو ماس  في   لتسييف 

6وسف .

  إل6د ع  لقانوني وضع باملحكمة 

 لتجاجية باكاد6ر  6وم  10/02/2020 

تحت جقم 89515 و   لسجل  لتجاجي 

تحت   جقم 42385 .
       مقتطف قصد  إلشهاج.

255 P

شركة اوماراتيب

ش.م.م

STE OMAFATIB SARL AU

شركة  ومافاتي    :  لتسمية 

STE OMAFATIB SARL AU ش.م.م

 ملقر  الرتماعي : جقم 151 ود د6ة 

 لفتح سيدي  فني.

 لهدف : تهدفا لشركة إلى مماجسة 

 لنشاط  آلتي :

أشغال  لبناء.

 لتجاجة.

مبلغ  في  حدد   : جأسمال  لشركة 

100.000 دجهم.

:  لشركة مسيفة من طرف   ملسيف 

غيف  ملدة  وذلك  تشبا  عمر   لسيد 

محدودة.

:  لشركة تأسست  مدة  لتأسيس 

ملدة 99 سنة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 

فبف 6ر   11  البتد ئية بتيزنيت بتاجيخ 

2020 تحت جقم 52.

256 P

STE AL BOUHOUR
S.N.C

تأسيس شركة
مسجل  عرفي،  عقد  على  بناء 

تم   ،2019 أبريل   24 بتاجيخ  بكلميم 

لشركة  وضع  لقو نين  ألساسية 

ذ ت   AL BOUHOUR  لتضامن 

 لخصائص  لتالية :

 لهدف : هدف  لشركة في  ملغرب 

كما في  لخاجج هو :

مقهى ومطعم.

تموين  لحفالت.

حي  محيفيش   :  ملقر  الرتماعي 

زنقة 18 كلميم.

 ملدة : 99 سنة.

 لرأسمال : حدد في 10.000 دجهم 

حصة  رتماعية   100 على  مقسم 

في  وهي  للو حدة  دجهم   100 بقيمة 

نصي  :

 راف علي 50 حصة  رتماعية.

حصة   50 لحسن   راف 

 رتماعية.

: تسيف  لشركة وملدة غيف   لتسييف 

محدودة من طرف  لسيد  راف علي.

بالسجل  لتجاجي  تم  لتسجيل 

بتاجيخ بكلميم   باملحكمة  البتد ئية 

3 ماي 2019 تحت جقم 2441.

257 P

JURI FORM شركة
تأسيس شركة

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع  لقانون  تم   ،2020 6نا6ر   20

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

JURI FORM : السم 

أمل  عماجة   :  ملقر  الرتماعي 

 32 جقم  مكت    1888 جقم  سوس، 

شاجع  لحسن  ألول  ملسيفة أكاد6ر.

:  لتكوين   لهدف  الرتماعي 

ومعالجة  ملعلومات.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاجي.

 لرأسمال : حدد جأسمال  لشركة 

 100 إلى  مقسم  دجهم   10.000 في 

للحصة  دجهم   100 بقيمة  حصة 

 لو حدة.

 ملسيف :  الجي أ6من.

باملحكمة  جقم  لسجل  لتجاجي 

 لتجاجية بأكاد6ر : 42343.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 

بتاجيخ  89422 جقم  تحت   بأكاد6ر 

5 فبف 6ر 2020.
 ملسيف

258 P

STE QUICK RIDE
SARL AU

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي محرج بأكاد6ر 

2020 تمت  ملصادقة  6نا6ر   2 بتاجيخ 

لشركة  على  لقانون  ألسا�سي 

محدودة  ملسؤولية ذ ت  لخصائص 

 لتالية :

 STE QUICK RIDE  :  لتسمية 

SARL AU

 لهدف :  لنقل  لسياحي.

 C/O NR 103  :  ملقر  الرتماعي 

 LOTS MILITAIRE BENSERGAO

AGADIR
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جأسمال  لشركة : حدد  لرأسمال 

دجهم   100.000 مبلغ  في   الرتماعي 

حصة  رتماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 دجهم للو حدة في ملك :

 1000 مسروج   لسيد  لياس 

حصة  رتماعية.

 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف :  لسيد  لياس مسروج.

 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى 31 ديسمبف.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بأكاد6ر  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

 : جقم  تحت   2020 6نا6ر   27 بتاجيخ 

.89359

259 P

SOCIETE BEAUTE PRIVEE
إنشاء شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت شريك وحيد
في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

12 6نا6ر 2020 بأكاد6ر، تمت صياغة 

ذ ت   للشركة   لقانون  ألسا�سي 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

بالخصائص  لتالية :

تحمل  سم  :  لشركة   لتسمية 

شركة   SOCIETE BEAUTE PRIVEE

بشريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

تسييف   :  لغرض  الرتماعي 

مؤسسة لعالج بمياه  لبحر.

 ملقر  الرتماعي : فيال شرف بلوك 

103 جقم 121 أكاد6ر.

99 سنة  بتد ء  : محددة في   ملدة 

من 6وم تأسيسها  لنهائي.

مبلغ  في  محدد   :  لرأسمال 

10.000 دجهم مقسم إلى 100 حصة 

100 دجهم للحصة   رتماعية بقيمة 

وهي  كلها  ومحرجة  مكتتبة   لو حدة 

بحوزة  لشريك  لوحيد.

 لتسييف :  لشركة مسيفة من طرف 

 لسيد بيكولط كريستوف سطيفان 

ملدة غيف محددة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

ديسمبف من   31 فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

كل سنة.

لدى  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ بأكاد6ر    ملحكمة  لتجاجية 

7 فبف 6ر 2020 تحت جقم 89492.

في  لسجل  سجلت   لشركة 

 2020 فبف 6ر   7 في  بأكاد6ر   لتجاجي 

تحت جقم 42329.

260 P

CABINET SAB CONSULTING

AD-COMIS
SARL

تأسيس شركة
ب  للعقد  لعرفي  ملؤجخ  طبقا 

تقرج تأسيس شركة   2020 6نا6ر   10

باملو صفات  لتالية :

AD-COMIS : لتسمية 

محدودة   شركة   :  لشكل 

 ملسؤولية.

 ،19 شقة جقم   :  ملقر  الرتماعي 

عماجة 2  لبفكة أدج ج أكاد6ر.
جأس  ملال : 10.000 دجهم.

 ملسيف : عدنان نيبا.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

 لهدف : بيع وشر ء  ملو د  لنفطية.

كات   لضبط  لدى  تم  إل6د ع 

بتاجيخ بأكاد6ر   للمحكمة  لتجاجية 

10 فبف 6ر 2020 تحت جقم 89505.

261 P

BIG LENS
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

مر كش  في  حرج  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2020 6نا6ر   2 بتاجيخ 

لها  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 ملميز ت  لتالية :

 لتسمية : BIG LENS ش.م.م.

زراج  لنظاج ت  بيع   :  لهدف 

بالجملة.

: عماجة ركاج جقم   ملقر  الرتماعي 

 APP T7 محمد  لخامس  شاجع   3

مر كش.

بر همي  حمد  :  لسيد   لتسييف 

ملدة غيف محدودة.
 100.000  : جأسمال  لشركة 

دجهم.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

6نا6ر   9 تاجيخ  في  بمر كش   لتجاجية 

سجل   101217 جقم  تحت   2020

تجاجي جقم 111099.

262 P

طباعة الجنوب
SUD IMPRESSION

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة من شريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بأكاد6ر 

6وم 2 6نا6ر 2020، تم تأسيس شركة 

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد ذ ت  لخصائص  لتالية :

 لتسمية : طباعة  لجنوب ش.م.م 

 SUD IMPRESSION SARL ش.و 

AU

:  لطباعة على  ألقمشة   لغرض 

و ملعادن أو غيفها،  لنقوش  لعامة، 

تصنيع وتصميم رميع أنو ع  لطو بع 

وتصميم  تصنيع  و إلد جة،  للخو ص 

أنو ع  أللو ح  إلعالنية،  رميع 

تصنيع ونقش لوحات ترقيم  ملركبات 

رميع  ألعمال و لخدمات   ملختلفة، 

 ملتعلقة بمجاالت  لطباعة.
مكرج،   7 جقم   :  ملقر  الرتماعي 
تالبوجرت  يعقوب  ملنصوج،  زنقة 

أكاد6ر.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

مجزئة إلى 1000 حصة من فئة 100 

دجهم.

لتسييف  لشركة  عين   :  لتسييف 

محددة  لسيد  مكرود  غيف  وملدة 

محمد.

 ألجباح : بعد  قتطاع 5% لتأسيس 

 الحتياطي  لقانوني 6وزع  لباقي طبقا 

لقر ج  لشريك  لوحيد.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 2020 27 6نا6ر   لتجاجية ألكاد6ر 6وم 

سجلت  كما   89329 جقم  تحت 

ونفس  نفس  ليوم  في   لشركة 

 ملحكمة بالسجل  لتجاجي تحت جقم 

: 42259 من  لسجل  لتحليلي.
بمثابة مقتطف وبيان

263 P

 STE ALILAGO TRANS

 SNC 

إنشـــاء شركـــــة
 29 بتاجيخ   بمقت�سى عقد عرفي 

شركة  تأسيس  تم   ،2020 6نا6ر 

تضامنية  لتالية:

 A L I L A G O :  لتسمية 

.«TRANS « SNC

 ملقر  الرتماعي :  37 بلوك ب حي 

 ملسيفة طان طان.

100.000دجهم    :  لرأسمال 

حصة من فئة    1000 مقسمة على 

100 دج هم.

لحساب  نقل  لبضائع   :  لهدف 

 لغيف وتنشيط  لحفالت.

مغربي،  لركو،  عالي   :  لشركاء 

ب.   ،1980/03/12 مـــــــــــــــــــــــــزد د بتاجيخ 

.JF22781 و. ت

 لحسن  لكوج جي ، مغربي، مزد د 

ت  و.  ب.   ،1928/07/28 بتاجيخ 

.SH73932

تبتدئ من فاتح   :  لسنة  ملالية  

6نا6ر و تنتهي في 31 درنبف من كل سنة.

تسيف  لشركة حاليا من   لتسييف: 

طرف: عالي لركو ملدة غيف محددة.

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاجي 

بتاجيخ  بطانطان   البتد ئية 

11/02/2020 تحت جقم 5323.

264 P
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 LOCATION DE VOITURES

 ANNARJIS
SARL A.U 

تاسيس شركة
 28 بتاجيخ   بمقت�سى عقد عرفي 

شركة  تأسيس  تم   ،2020 6نا6ر 

وحيد  بشريك  محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية:

 LOCATION DE  :  لتسمية 

 VOITURES ANNARJIS « SARL

«A.U

زنقة  لفيكات    :  ملقر  الرتماعي 

طانطان.

دجهم   100.000   :  لرأسمال 

حصة من فئة    1000 مقسمة على 

100 دج هم.

بدون  كر ء  لسياج ت   :  لهدف 

سائق.

ماء  لعينين،  ملزوكي   :  لشركاء 

مغربي، مزد د بتاجيخ 30/02/1990 ، 

.SH152259 ب. و. ت

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

6نا6ر و تنتهي في 31 درنبف من كل سنة.

تسيف  لشركة حاليا من   لتسييف: 

غيف  ملدة  ماء  لعينين  ملزوكي  طرف: 

محددة.

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاجي 

بتاجيخ   بطانطان   البتد ئية 

11/02/2020  تحت جقم      5325 .

265 P

 AZUR SURF MOROCCO
   SARL A.U

شركة  ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حرج في أكاد6ر 

تأسيس  تم   ،2019 6ونيو   4 بتاجيخ 

لها  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 ملميز ت  لتالية:

 AZUR SURF  :  لتسمية 

.MOROCCO SARL AU

 لهدف : د ج  لضيافة.

:حي  6ت سو ل    ملقر  الرتماعي 

تمر غت  وجير كاد6ر. 

  لتسييف :  لسيدة  مريم بيجد6كن  

ملدة غيف محدودة.    
 100.000  : جأسمال  لشركة 

دجهم.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

فبف 6ر   7 بتاجيخ  باكاد6ر   لتجاجية 

سجل   89484 جقم  تحت   ،2020

تجاجي جقم 42353.
         لخالصة لإلشهاج 

266 P

STE AVENUE GOURMANDE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت شريك وحيد

تأسيس شركة
بمور  عقد عرفي سجل باكاد6ر 

وضع  تم   ،2020 6نا6ر   20 بتاجيخ 

ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

و حد  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

باملميز ت  لتالية:

 AVENUE«   :  لتسمية 

شركة.م.م.   «GOURMANDE

لشريك و حد.

 لرأسمال: 100.000 دجهم مقسم 

إلى 1000  حصة من فئة 100 دجهم 

لفائدة لسيد عبدهللا بهيم.
 ملقر  الرتماعي : جقم 3237 ملتقى 
خريبكا-تطو ن  لحي  ملحمدي  زنقة 

 كاد6ر.    

 ملدة : 99 سنة.

مخبزة،    :  لهدف  الرتماعي 

مطعم وبيع وشر ء  مقهى،  حلويات، 

رميع  و ستيف د   ملو د  لغذ ئية 

 الليات و كل ما 6ؤمن  زدهاج  لشركة.  

عهد إلى  لسيد عبدهللا   لتسييف: 

بهيم.

تم  إل6د ع  لقانوني    :  إل6د ع 

 7 بتاجيخ  باكاد6ر  باملحكمة  لتجاجية 

 89  482 جقم  تحت   ،2020 فبف 6ر 

بالسجل  لتجاجي تحت  و لتسجيل  
جقم 357 42.

267 P

 STE  AMERICAN

 UNIVERSITY OF AGADIR

 PRIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

6نا6ر   15 في   لتاسي�سي  ملؤجخ 

وضع  لقانون  ألسا�سي  تم   ،2020

لشركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 ملو صفات  لتالية :

 AMERICAN   :  لتسمية 

UNIVERSITY OF AGADIR PRIVE ؛

:  لتكوين   لهدف  الرتماعي 

 ملستمر؛

7 عماجة   :  لطابق   ملقر  الرتماعي 

 - شاجع  ملقاومة  تيفاوين  إقامة   E2

أكاد6ر؛

سنة   99  :  ملدة  الرتماعية 

 بتد ء من تاجيخ تسجيلها في  لسجل 

تم  لحل  ملسبق إذ   عد     لتجاجي 

 أو  لتمد6د؛

6تكون من   :  لرأسمال  الرتماعي 

10.000 دجهم ؛

تعيين  لسيد   : تسييف  لشركة 

طاجق لعفو كمسيف للشركة ملدة غيف 

محدودة ؛

في  لسجل  تم  لتقيد   :  لتقييد 

بأكاد6ر  للمحكمة  لتجاجية   لتجاجي 

عدد  تحت   ،2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 

.89470

268 P

STE  AMAHOU TOURS
  SARL AU 

تأسيس شركة
قرج بمور  رمع منعقد بتاجيخ 

30 6نا6ر 2020، تأسيس شركة ذ ت 

 لخصائص  لتالية :

لقد تم تسمية  لشركة   لتسمية: 

»  ماهو توجز »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة.

مقر: حي  لسالم بلوك ب جقم 132 

دج جكة  كاد6ر. 

  100.000 حدد في  جؤوس أمو ل: 

دجهم مقسومة إلى1000  حصة من 

100 دجهم للو حد وموزعة كالتالي.  

 1000  ......  لسيد  ماهو حسن  

حصة.   

:  لنقل  ملستخدمين   ملوضوع 

لحساب للغيف.  

يعتبف  لسيد  ماهو   لتسييف: 

حسن  ملسيف  لوحيد لشركة ملدة غيف 

محدودة.

 ملدة: 99 سنة  بتد ء من تأسيسها 

حس   ملحضر  لتأسي�سي. 

لقد تم  إل6د ع   إل6د ع  لقانوني: 

لدى  ملحكمة  لتجاجية   لقانوني 

باكاد6ر بتاجيخ 11 فبف 6ر 2020، تحت 

,  لسجل  لتجاجي جقم   89522 جقم 

.42393
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حسابات  دميم 

ش.م.م.

مقرها :332 شاجع  ملقاومة  6ت ملول

 لهاتف :  0528240004

 لفاكس : 0528249212

STE AJDIGUE IMMO
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

وذ ت  لشريك  لوحيد 

تأسيس شركة
بمور  عقد عرفي محرج بتاجيخ 

وضع  لقانون  ثم   2020 6نا6ر   30

محدودة  شركة  لتأسيس   ألسا�سي 

وذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية:

 .STE AJDIGUE IMMO :لتسمية 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   لشكل: 

 ملحدودة وذ ت  لشريك  لوحيد.

جأسمال  حدد  جأسمال  لشركة: 

دجهم مقسمة   500.000  لشركة في 

بقيمة  حصة  رتماعية   5000 إلى 

في  كلها  هي  و  للو حدة  دج هم   100

ملكية  لسيد هالل حسن. 

مقر  لشركة : كر ج جقم 11 بلوك 

05 حي قصبة  لطاهر أ6ت  ملول.   
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عقاجي,  منعش  نشاط  لشركة: 

وكالة   ,  الشغال  ملختلفة  و  لبناء 

عقاجية.

 لتسييف: عين  لسيد هالل حسن 

كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة.

 لتوقيع:  لشركة ملزمة بالتوقيع 

 لوحيد للمسيف  لسيد هالل حسن.

 لسنة  ملالية: من 01 6نا6ر إلى 31 

ديسمبف. 

 ملدة :  مدة  لشركة محددة في 99 

سنة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية النزكان 

6وم 11 فبف 6ر 2020، تحت جقم 253 

وجقم  لسجل  لتجاجي 19851.         
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Ste  BOUGHEMZA CAR 
SARL AU

Capital : 500 000 Dhs

 Siège Social: AV MOHAMED VI

.HAY EL QODS GUELMIM

ICE : 002389813000031

تأسيس
 3 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبف 6ر 2020، تم تأسيس شركة ذ ت 

وحيد   بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

باملميز ت  لتالية :

 BOUGHEMZA  :            لتسمية 

. CAR

محمد  شاجع   :  ملقر  الرتماعي 

 لسادس حي  لقدس كلميم .

دجهم   500.000  لرأسمـــــــــــــال: 

فئة  من  حصة   5000 على  مقسمة 

100 دجهم.

                : بوغمز    محمد   :  لسيـــــــــــد 

5000  حصة.
كر ء  لسياج ت بدون    :  لهـــــــــــــــــدف 

سائق.

 ملسيفة  لقانونية    مريم بوغمز .

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ   البتد ئية بكلميم  

2020، تحت جقم 2020/39.
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  STE BOUDAOUD CARS

SARL A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت شريك وحيد 

جأسمالها : 000 100 دجهم 

 ملقر  الرتماعي : جقم 71 تجزئة 

 الزدهاج 2   تزنيت

تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي محرج بتاجيخ 

تم  نجاز  لقانون   ،2020 6نا6ر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 STE BOUDAOUD      : لتسمية 

.CARS  SARL AU

غرض  لشركة : كر ء  لسياجت.

وعموما  نجاز كل  لعمليات  لتي 

مباشرة  غيف  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات  ملذكوجة و لتي من شانها 

أن تساهم في تنمية  لشركة .

ملدة  تأسست  لشركة   :  ملدة 

من 6وم تقييدها في  سنة  بتد ء   99

 لسجل  لتجاجي. 

جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 

دجهم      100.000 مبلغ  في   لشركة 

مقسم إلى  1000 حصة من فئة 100 

دجهم لفائدة كل من : 

 1000  ..... جشيد  بود ود   لسيد 

حصة .

تم تعيين  لسيدة مينة  د ملقدم  

كامل  تحمله  مع  للشركة   كمسيفة  

 لصالحيات حس   لقانون  ألسا�سي 

للشركة .

تم  نجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتيزنيت بتاجيخ  5 فبف 6ر 2020  تحت 

جقم 53.
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BEYOND CARS
   SARL A.U 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي حرج في أكاد6ر 

تم تأسيس   ،2020 6نا6ر   23 بتاجيخ 

لها  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 ملميز ت  لتالية:

 BEYOND CARS   :   لتسمية 

    .SARL A.U

بدون  كر ء  لسياج ت    :  لهدف 

سائق.

مشروع  ملختاج   :  ملقر  الرتماعي 

جقم152  لشطر  لثاني   لسو�سي01 

شاجع عبد  لرحيم بوعبيد  كاد6ر. 

:  لسيد   6من  6ت   لتسييف 

 لطهرى ملدة غيف محدودة.

 100.000   : جأسمال  لشركة 

دجهم .

 تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

فبف 6ر   7 بتاجيخ  باكاد6ر   لتجاجية 

سجل   89494 جقم  تحت   ،2020

تجاجي جقم 42327.
        لخالصة لإلشهاج 
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 STE BARADISE ROAD

TRANS
SARL AU

طرف  من  بمقت�سى  لقر ج 

 BARADISE لشريك  لوحيد للشركة 

  ROAD ،TRANS  SARL A.U

دجهم  ملنعقد   100.000 جأسمالها  

بتاجيخ   للشركة  باملقر  الرتماعي 

2020/01/30 قرج ما6لي:

 2 بلوك   29 برقم   : مقر  لشركة 

 كد ل أ6ت ملول .

 100.000 في  حدد  جأس  ملال   

دجهم مقسومة إلى  1000 حصة من 

وموزعة  100دجهم  لو حدة  فئة   

كتالي :

  لحنفي  بريكن       1000 حصة 

أهد ف  لشركة:  من   ملوضوع: 

للنقل  لبضائع  لوطنية  مقاول 

و لدولية لحساب  لغيف.

أن  قرج  لجمع  لعام   لتسييف:  

BARADISE ROAD TRANS شركة

سيسيفها  لسيد     -SARL -A.U

 لحنفي  بريكن ملدة غيف محدودة.

من  سنة  بتد ء   99  ملدة: 

 لتسجيل بالسجل  لتجاجي.

تم   إل6د ع  لقانوني   :  إل6د ع     

بمد6نة  لدى  ملحكمة  البتد ئية 

تحت   11/02/2020 بتاجيخ   نزكان 

جقم  251 لسجل  لتجاجي  جقم 

.19849
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 ملركز  لجهــوي للخدمـــات

تيزنيت . لهاتف: 05.28.20.24.10

STE IKRAM INFIRMERIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

تأسيس شركة
محضر  لجمع  لعام  على  بناء 

 21 بتاجيخ   لتأسي�سي  ملنعقد 

ذ ت  شركة  تأسست   ،2020 6نا6ر 

باالعتباج ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية: 

 IKRAM« شركة   :  السم 

ذ ت  ملسؤولية   INFIRMERIE

 ملحدودة.

عماجة  لنصر   5 جقم   :  لعنو ن 

شاجع  لحسن II تيزنيت.

.INFIRMERIE-   : لهدف 

كل  لعمليات  عامة  وبصفة 

 لسياحية،  لتجاجية،  ملالية 

و القتصاد6ة  لتي من شأنها أن تنمي 

وتطوج نشاط  لشركة  ملذكوجة أعاله.

  ملدة: 99 سنة.
هو   جأسمال  لشركة  جأس  ملــال: 

 1000 مقسمة إلى  دجهم    100.000

حصة بقيمة 100 دجهم لكل حصة.

لفطام  تعيين  لسيدة   لتسييف: 

نعيمة مسيفة للشركة.
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تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
 لقانوني باملحكمة  البتد ئية بتيزنيت 
 : 2020، تحت جقم  فبف 6ر   11 بتاجيخ 

 .21
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STE  ID NAJIB
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

تاسيس شركة
بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتفود نتتم   ،2020 6نا6ر   13
محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

صفاتهاكما6لي :
 لتسمية : د نجي .

.ID NAJIB
 لهــدف:  تهدف  لشركة أساساإلى 

أعمال متنوعة أو  لبناء.
 ملقر  الرتماعي:ساحة  ملقاومة 

 غرم تاجود نت.
تاجيخ  من  :99سنة  بتد ء   ملدة 

 لتسجيل بالسجل  لتجاجي.
:حدد جأسمال  لشركة   لرأسمال 
في 100.000 دجهم مقسمة إلى 1000 

حصة بقيمة 100 دجهم للو حدة.
 500  ... نجي   محمد   لسيد 

حصة.
 لسيد عبد  لعزيز نجي  500 ..... 

حصة.
نجي   محمد  : لسيد   لتسييف 
و كذلك  و لسيد عبد  لعزيز نجي , 
 لتوقيع على رميع  لوثائق  لبنكية 

و الد جية و ذلك ملدة غيف محدودة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 23/01/2020 بتاجود نت   البتد ئية 
تحت جقم 39 و جقم  لسجل  لتجاجي 

.2525
276 P

 HIM SUD
إعالن عن تأسيس  لشركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 
وضع  لقو نين  تم  6نا6ر2020   13
 ألساسية لشركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  ملميز ت  وحيد  شريك  ذ ت 

 لتالية:

. HIM SUD لتسمية  -

 -  لشكل  لقانوني: شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد . 

 -  لهدف:

 أعمال مختلفة أو  لبناء .

تهو جين  حي  - ملقر  الرتماعي   

أوجير. 

في  حدد  - لرأسمال  الرتماعي 

00, 100000 دجهم مقسم إلى 1000 

دج هم  ملمثلة  حصة من فئة100    

للحصة  لو حدة في ملكية: 

-  لسيد هشام  ثنام  .

- لتسييف: عين هشام  ثنام  مسيف  

للشركة ملدة غيف محددة.

-  ملدة: 99 سنة.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 

باملحكمة  لتجاجية  كتابة  لضبط 

تحت  فبف 6ر2020   11 بأكد6ر بتاجيخ 
جقم 89543.

 ملسيف  
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GUERABOU
  .S.A.R.L 

 شركة محدودة  ملسؤولية 

 جأسمالها 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي:  جقم أ1 مجمع أ حي 

فونتي  كاد6ر 

 نشاء شركة 
بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون  تم  6نا6ر2020   9

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

.GUERABOU S.A.R.L : السم 

- هدف  لشركة :

-قاعة للحالقة و  لتجميل .

- حمام بالبخاج.

 ملدة محددة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد  - لر سمال 

  1000 مقسم  لى  دجهم   100.000

للحصة  دجهم   100 فئة  من  حصة 

للسيدة  تم  كتتابها  قد   لو حدة 

حصة   500 كر بي  فاطمة  لزهر ء 

وللشركة بوهوليد ي 500 حصة.

تعيين  لسيدة  تم    : - لتسييف 
كمسيفة  كر بي  فاطمة  لزهر ء 
للشركة ملدة غيف محدودة مع إعطائه 
و لبنكي  صالحية  إلمضاء  إلد جي 

منفرد .
لتكوين   5% - ألجباح 6تم  قتطاع 
عليه   لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 

قانونا.
تم  إل6د ع  - إل6د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  لتجاجية باكاد6ر تحت جقم  

89508 بتاجيخ  10 فبف 6ر2020 .
للخالصة و لتذكيف

قبال حسن
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 GLOBAL FROID SUD 
تأسيس شركة

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2020 6نا6ر   22
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة وخاصياتها 

كالتالي :
 لتسمية :

.GLOBAL FROID SUD شركة
حي   1022 جقم    :  ملقر  الرتماعي 

 ملحمدي  كاد6ر.
 لهدف  الرتماعي :

 إصالح وصيانة مر فق  لتبف6د.
مبلغ   في  حدد  جأسمال  لشركة: 
على  مقسمة  دجهم   000.00  100
دجهم   100 فئة  من  حصة    1000

للو حدة لصالح :
 - لسيد عبد  لفتاح بوعيدة 500  

حصة 50.000.00 دجهم      .
   500  - لسيد عبد  لرحيم  شه  

حصة 50.000.00 دجهم.             
تسييف  6تم  -تسييف  لشركة:  
 لشركة من طرف  لسيد عبد  لفتاح 
بوعيدة و لسيد عبد  لرحيم  شه .

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى   ملحكمة   لتجاجية   لضبط   
 2 6وم      89482 باكاد6ر تحت جقم  

فبف 6ر 2020.
                         إمضاء
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  MYPERFORM COMPANY

 SNC
إعـــــــالن عن تغييف لشكل  لقانوني 

و لنظام  ألسا�سي
 17 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

6نا6ر2020 تم تغييف  لشكل  لقانوني 

و لنظام  ألسا�سي باملميز ت  لتالية:

 STE ETABLISSEMENT : لتسمية 

 AWAL KHOTWA PRIVE S.A.R.L

.A.U

شاجع  ملهدي   :  ملقر  الرتماعي 

حي  ملر بطين   10  بن تومرت  لزنقة 

جقم 22 كلميم .

100000,00دجهم   :  لرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 دج هم.

:  لهدف 

 لتعليم  لخصو�سي.

 لشركاء :  لسيدةحفيظة جزق هللا، 

و لحاملة لبطاقة  مغربية  لجنسية، 

 JA43944 جقم   لتعريف  لوطنية 

1000 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  ديسمبف   31 في  وتنتهي  6نا6ر 

سنة.

: تسيف  لشركة حاليا من   لتسييف 

طرف  لسيدة حفيظة جزق هللا ملدة 

غيف محددة.

 لتغيف ت :

تغييف  لشكل  لقانوني من شركة 

تضامنية  لى شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بالشريك  لوحيد.

حسناء  قبول  ستقالة  لسيدة 

 بيال من تسييف  لشركة.

بيع حصص  لسيدة حسناء  بيال 

للسيدة حفيظة جزق هللا.

تغييف  لنظام  ألسا�سي.

باملحكمة  :تم   لسجل  لتجاجي 

 29 بتاجيخ  بكلميم   البتد ئية 

6نا6ر2020 تحت جقم2335.
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 ITEMEDIC شركة
  SARL.AU

تأسيس شركة م. م 
مؤجخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2020 620نا6ر  في 

تحمل  محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لخصائص  لتالية :

تحمل  لشركة  سم  -1  لتسمية: 

. STE ITEMEDIC SARL.AU
تحدد   : جأسمال  لشركة   2-
جأسمال  لشركة في مبلغ 100000.00  

1000 حصة بقيمة  دجهم مقسم  لى 

100 دجهم لكل حصة مقسمة كالتالي: 
- لسيدة تاتا ناد6ة ، جقم  لبطاقة 

 لوطنية 104923J 1000 حصة.

جقم  عماجة  -3  ملقر  الرتماعي: 

210  لطابق 4 حي  ملحمدي أكاد6ر .

-4  لهدف  الرتماعي: بيع و توزيع 

منتورات شبه طبية .  

تحدد تسييف  لشركة  -5  لتسييف: 

من طرف :

جقم  لبطاقة  ناد6ة  تاتا   لسيدة 

.J329401 لوطنية 

تم  6د ع  مللف  لقانوني   2-

لدى  ملحكمة  لتجاجية  للشركة 

 29 بتاجيخ   89388 ألكاد6ر تحت جقم 
جقم  لسجل  لتجاجي  6نا6ر2020  

.42281

281 P

SOCIETE KAREL OPTIC
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 جأسمالها : 100.000.00  دجهم

محل جقم1 بلوك  B1 إقامة 6اسمين 

شاجع قا�سي عياض أكاد6ر 

 كاد6ر 373 42 س.ت

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ثم تأسيس   2020 617نا6ر  بأكاد6رفي 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

ذ ت  لخصائص   لشريك  لوحيد 

 آلتية.

 SOCIETE KAREL  :  لتسمية 
.OPTIC SARL

 لهدف  :
نظاج تي تجميع وتصنيع  لنظاج ت 

و لعدسات .
  لنظاج ت  لشمسية.

  ملنتجات و الكسسو ج ت ــ تقد6م 
 لخدمات ـ

 شر ء وبيع  ألرهزة ـ
 تأريف ملعد ت ـ 

تقد6م  لخدمات ـ
 ستيف د وتصد6ر. 
بيع مو د متنوعة

 ملقر الرتماعي :محل جقم 1 بلوك 
قا�سي  شاجع  6اسمين  إقامة    B1

عياض أكاد6ر .
 ملدة: 99 سنة  بتد ء من تأسيس 

 لشركة. 
دجهم    100.000.00  لرأسمال: 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دجهم.
من  تبتدئ   لسنة  الرتماعية: 
فاتح 6نا6ر إلى 31 ديسمبف من كل سنة.
بمقت�سى  لفصل 15  من  لقانون 
تعيين  لسيدة  تم  للشركة   ألسا�سي 
شيماء وباعوس كمسيفة للشركة ملدة 

غيف محدودة.
و لتقيد  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاجي باملحكمة  لتجاجية 
تحت  فبف 6ر2020   10 6وم  ألكاد6ر 

عدد 89503 و42373.
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 INVENTION PUB
sarl

جأس مالها : 100.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : شقة جقم 03 

 لطابق  لثاني بلوك A جقم 50 حي 
 لزيتون تيكوين  كاد6ر  

 إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة 

مؤجخ  عرفي  عقد  -1بمقت�سى 
تم   ،2019 ديسمبف   11 بتاجيخ 
للشركة  إحد ث  لقانون  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة من طرف 
 ملوقعين للعقد، خصائصها كالتالي :

.INVENTION PUB  :لتسمية -
 03 : شقة جقم  - ملقر  إلرتماعي   
حي   50 جقم  أ  بلوك   لطابق  لثاني 

 لزيتون تيكوين  كاد6ر.
-   لهدف  إلرتماعي : 

رميع  -  لطباعة،  لوج قة، 
و لصناعية   ملطبوعات  لتجاجية 
و إلد جية، عالمات  إلعالن و لعالمات 

 ملضيئة.                 
في  حدد  مال  لشركة  جأس   -
ألف  إلى  مقسم  دجهم   100000.00
للحصة  دجهم   100 فئة  من  حصة 

 لو حدة 6ملكها كل من: 
- لسيد  سعيد  لكتفي340  حصة  

أي  34.000.00    دجهم.
          330  : لشقر  -  لسيد  ملهدي 

حصة ، أي  33.000.00    دجهم.
           330  : هشام  كرنان  - لسيد  

حصة ، أي  33.000.00    دجهم.
أي  حصة   1.000  :  ملجموع 
100.000.00 دجهم.                

سعيد  عين  لسيد   : - لتسييف 
ملدة  للشركة  وحيد   مسيف    لكتفي  

غيف محدودة.
من فاتح 6نا6ر إلى  - لسنة  ملالية: 

31 ديسمبف .
-  ملدة : 99 سنة.

- لقد تم  إل6د ع  لقانوني لدى   2
 20  ملحكمة  لتجاجية باكاد6ر بتاجيخ 
  88002 جقم  تحت  ديسمبف2019 

 لسجل  لتجاجي 41977.
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AZUL CONSULTANT
 Siège Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant
   TEL : 05.28 85 33 74
GSM : 06.62.16.26.59

E-mail : naouar09@yahoo.fr

PARA MAJORELLE
Sarl

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
 ملحدودة 

 جأسمالها : 000 100 دجهم
موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 
6نا6ر2020   14 بتاجيخ  بتاجود نت 
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسست 

محدودة تحمل  ملو صفات  لتالية : 

 PARA MAJORELLE  .  لتسمية 

 .Sarl

 ملوضوع: موضوع  لشركة هو:

شبه صيدلية.

في  محدد  جأسمال  الرتماعي: 

 1000 دجهم موزع إلى   100.000.00

دجهم   100 بفئة  نصي   رتماعي 

كلها.  ومسددة  مكتتبة  للو حد 

 ملقر  الرتماعي:  لطابق  ألج�سي 

باب  لزجكان    2 جقم  مبنى  لشريف 

بتاجود نت.  

 99  ملدة: مدة  لشركة محددة في 

في  تاجيخ تقييدها  سنة تحتس  من 

 لسجل  لتجاجي.

ستكون  لشركة مسيفة   لتسييف: 

طرفالسيدة  من  محددة  غيف  وملدة 

زين   لر مي.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

6نا6ر2020   17 بتاجيخ  بتاجود نت 
)جقم  لسجل  لتجاجي   22 تحت جقم 

2549 بتاجود نت( .
مختصر لغا6ة  لنشر
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0673219430

 STE  MILAN  CARS
S.A.R.L 

تأسيس شركة د ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

١بمور  عقد عرفي مؤجخ باكاد6ر 

وضع  لنظام  تم  فبف 6ر2020  فاتح 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

مميز تها  تكمن  و لتي    ملحدودة 

فيما 6لي: 

  STE  MILAN  CARS:  لتسمية 

 . S.A.R.L

غرض  لشركة  6مكن   لغرض: 

لحساب  أو  لحسابها  لخاص  سو ء 
أي دولة أخرى  وفي  في  ملغرب   لغيف 

فيما 6لي:
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- كر ء  لسياج ت بدون سائق.

زنقة   11 بلوك   : مقر  لشركة   -

3018  لحى  ملحمدى  جقم   1010

 كاد6ر.

- ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة  بتد ء من تاجيخ تكوينها  لنهائي.

6بلغ   : جأسمال  لشركة 

دجهم  ألف  مائة   جأسمال  لشركة 

مقسم إلى ألف حصة   100000.00

100 دجهم كقيمة للحصة  ذ ت مائة 

ومدفوعة  لقيمة   لو حدة،مكتتبة 

كليا ومخصصة للشركاء  آلتية  :         

 334 كبوجة   لسيدة  لسامي 

حصة.

   لسيد  وفقيف عمر 333 حصة.

 333 قدوج   لسيد  لحمز وى 

حصة.

 لسنة  ملالية : تبتدئ في فاتح 6نا6ر 

وتنتهي في 31 ديسمبف .

يسيف  لشركة  لسيد   لتسييف: 

 لحمز وى محمد ملدة غيف محدودة.     

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

باكاد6ر   باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

عدد  تحت  فبف 6ر2020   11 بتاجيخ  

.89533
للخالصة و لبيان

 ملسيف
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STE. SARESEIGE COMPTA

SARL

mail.sarseige.compa@gmail.com

 STE NAKL LINE
   SARL

تأسيس شركة
 12 بمقت�سي عقد عرفي مؤجخ في 

أ6ت ملول ثم تأسيس  سبتمبف2019 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لخصائص  لتالية: 

 STE NAKL شركة   :  لتسمية 

                                  . LINE SARL

 ملقر ألالرتماعي:  تجزئة برماط 1 

جقم 2 تمز جت  أ6ت ملول.   

 ENTREPRENEUR  :  لهدف 

 DE TRANSPORT DE

 MARCHANDISES POUR LE

. COMPTE D’AUTRUI

 ملدة :99 سنة. 

دجهم   200000  :  لرأسمال 

فئة  من  حصة   2000 إلى  مقسمة 

100دجهم لكل و حدة. 

لفائدة  1000حصة  رتماعية 

أي   %  50 أي  حزيم  جشيد   لسيد 

لفائدة  حصة  رتماعية   1000

 لسيد عمر حزيم.

: تم تعيين  لسيد  جشيد   لتسييف 

حزيم مسيف للشركة  ملدة  غيف محدودة.                                                                     

 ال6د ع  لقانوني : تم  ال6د ع  لقانوني 

بتاجيخ بانزكان   باملحكمة  البتد ئية 

 7 فبف 6ر2020  تحت جقم  2020/237  

و لسجل  لتجاجي جقم 19837.
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 CABINET COMPTABLE   JCE

 AGREE PAR L’ETAT

 STE NEGOCE

 PNEUMATIQUE AL

 JAOUDA
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

6نا6ر   10 طبقا للعقد  ملؤجخ في  

تم تأسيس شركة  ملسؤولية   2020

محدودة  بالخصائص  لتالية :  

 STE NEGOCE  :  السم 

PNEUMATIQUE AL JAOUDA

 لهدف :

 PNEUMATIQUE ET PIECES

 AUTO NEGOCIANT / IMPORT

.EXPORT

جأسمال  ملجموعة  :100000)مائة 

 لف(دجهم.  

 لتسييف   :عبد  لعاطي موبسيط.

 ملقر  الرتماعي: تجزئة 6اسمينة 1 

جقم 38  6ت ملول.  

 ملدة :  99 سنة.

للمجموعة  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  بالسجل  لتجاجي 

 201 جقم  تحت   البتد ئية  نزكان 

بتاجيخ 5 فبف 6ر2020.
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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 MERMAIDS HOSTE

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

و لذي   2020 6نا6ر   14 في   ملنعقد 

ذ ت  شركة  تأسيس  بموربه  تم 

مسؤولية محدودة مميز تها كالتالي :

 STE  :  السم  لتجاجي 

.MERMAIDS HOSTEL

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة.

 لرأسمال : 100.000 دجهم.

حيث 6توفر :

 334 على  آسية  و كنو   لسيدة 

حصة.

 333 على  أميمة  جفيع   لسيدة 

حصة.

 333 على  حمزة   لسيدة  مجكر 

حصة.

 لهدف : نزل صغيف.

 لعنو ن : جقم HE 258 تجزئة أماد 

إلمسو ن إمسو ن  كاد6ر.

من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية  

ديسمبف من   31 فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

كل سنة.

: تسيف من طرف  لسيدة   لتسييف 

و كنو آسية.

تم   ال 6د ع   لقانوني باملحكمة  

 2020 فبف 6ر   5 في  بأكاد6ر   لتجاجية 

تحت  جقم 89424.
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 SOCIETE  S.S.K TRAV
 SARL AU 

إعالن عن إنشاء شركة
بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم  6نا6ر2020   28
بمسيف  لوحيد  محدودة  ملسؤولية 

وذ ت  ملميز ت  لتالية:
 S.S.K :شركة    لتسمية 

   .TRAV  SARL AU
شاجع  ملسيفة   ملقر  الرتماعي: 

 لخضر ء جقم 398 كلميم.
 100.000,00  :  لرأسمال 
1000 حصة من  دجهم مقسمة على 

فئة 100,00 دجهم.
 لهدف :

شر ء  و ألشغال  ملختلفة,   لبناء 
وبيع  ملعد ت  ملكتبية.

 لشركاء:
سكومي،  ملزد د  خـــالد   لسيد: 
بو دي زم  أكتوبر1984   17   : بتاجيخ 
لبطاقة  لتعريف  خريبكة  لحامل 
 لوطنية جقم:  IK 800378  صالحة 
و لساكن  25 ديسمبف2022  إلى غا6ة 
موالي  سماعيل  سا. بحي  حاليا 

)1000 حصة(.
:تبتدئ من فاتح   لسنة  ملالية  
كل  من  ديسمبف   31 في  وتنتهي  6نا6ر 

سنة.
 لتسييف:تسييف  لشركة حاليا من 

طرف  لسيد : خـــالد سكومي.
باملحكمة  :تم   لسجل  لتجاجي 
بتاجيخ بكلميم     البتد ئية  

  4 فبف 6ر2020 تحت    جقم 2801.
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 STE RIMAL
WADSOUSSS.A.R.L

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
جأسمالها 100.000دجهم

 ملقر  الرتماعي : دو ج  6ت دحان 
رماعة  ملهادي أوالدتا6مة

تأسيس شركة
بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قو نين  وضع  تم  613نا6ر2020، 

 لشركة ذ ت  مليز ت  لتالية:
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RIMAL WADSOUSS : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة

 لهدف :  ستغالل  ملقالع.

دو ج  6ت دحان   :  ملقر  الرتماعي 

رماعة  ملهادي أوالدتا6مة

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

 100.000 : حدد في مبلغ  جأسمال 

دجهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 دجهم للو حدة.

 لتسييف :  لتسييف أسند إلى  لسيد 

رابر  و  لسيد  عبد  لصادق  مومن 

 لحبي 

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

بتاجيخ   74 جقم  تحت  بتاجود نت 

07/02/2020
من  رل  لنسخة و لبيان عن  ملسيف6ن :

 لسيد مومن عبد  لصادق و لسيد رابر 

 لحبي .
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  SUPPLIESKY  الشركة
إعالن عن تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 

وضع  لقو نين  تم   21/01/2020

 ألساسية لشركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  شريك وحيد  ذ ت 

 لتالية :

SUPPLIESKY : لتسمية 

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد. 

ومعد ت  أدو ت   لهدف :بائع 

 ملكتبية /  ألعمال  ملتنوعة /  لتجاج

 ملقر  الرتماعي : حي تهو جين أوجير 

 كد6ر 

في  حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

 1000 إلى  مقسم  دجهم   100.000

هم  ملمثلة  دج   100 فئة  من  حصة 

ملكية  لسيد  في  للحصة  لو حدة 

حفيظ  لوعيظ.

حفيظ  لوعيظ   عين   :  لتسييف 

مسيف  للشركة ملدة غيف محددة

 ملدة: 99 سنة

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 

باملحكمة  لتجاجية  كتابة  لضبط 

تحت   04/02/2020 بتاجيخ  باكاد6ر 
جقم 89451.
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 ملركز  لجهــوي للخدمـــات

 SUIVI MEDICALE

SOULAYMAN
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
محضر  لجمع  على  بناء   

بتاجيخ   لعام  لتأسي�سي  ملنعقد 

تأسست شركة ذ ت    22/01/2020

باالعتباج ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية: 

 SUIVI« شركة   :  السم 

ذ ت   «MEDICALE SOULAYMAN

 ملسؤولية  ملحدودة.
حي   E بلوك   12 جقم   :  لعنو ن 

 ملسيفة تيزنيت

 لهدف :

 Marchand de matériels pour le 

diabète

كل  لعمليات  عامة  وبصفة 

 لسياحية،  لتجاجية،  ملالية 

و القتصاد6ة  لتي من شأنها أن تنمي 

وتطوج نشاط  لشركة  ملذكوجة أعاله.

 99( : تسعة و تسعون سنة   ملدة 

سنة(.
جأسمال  لشركة هو   : جأس  ملــال 

دجهم(   100.000( دجهم  ألف  مائة 

 مقسمة إلى ألف )1000( حصة بقيمة

مائة )100( دجهم لكل حصة.

بوهذ   تعيين  لسيد    :  لتسييف 

 حمد مسيف  للشركة.

تم  إل6د ع   إل6د ع  لقانوني : 

 لقانوني باملحكمة  البتد ئية بتيزنيت 

بتاجيخ  11/02/2020 تحت جقم  20. 
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SSTCO
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 
وضع  لقانون  تم   ،2020 6نا6ر   29
ذ ت  لخصائص  لشركة   السا�سي 

 لتالية :
 SSTCO  :  لتسمية  لقانونية 

SARL شركة.
 لشكل  لقانوني :  ش.م.م.

    ملقر  الرتماعي :  جقم 1811 حي 
 لفرح أكاد6ر.

 لغرض  الرتماعي :  لبناء وأعمال 
مختلفة.

في  حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 
 2000 دجهم مقسمة من   200.000
دجهم   100 بقيمة  حصة  رتماعية 

للحصة، مقسمة كالتالي :
حصة   1500 سعاد   لسليماني 

 رتماعية.
حصة   4500 سعيد   لسليماني 

 رتماعية.
تعيين  لسليماني  تم   :  لتسييف 
غيف  ملدة  للشركة  مسيف   سعيد 

محدودة.
من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاجي.    
بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 
2020 تحت  11 فبف 6ر  بأكاد6ر بتاجيخ 

 لرقم 89520.     
293 P

SOCIETE SOUSSPOLE
 SARL

CONSTITUTION
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة جأسمالها 000 100 دجهم .
بنوجما  عماجة   :  ملقر  الرتماعي 
4 شاجع محمد  23  لطابق  2  لشقة 

 لخامس  كاد6ر.
بمقت�سى عقد عرفي محرج بتاجيخ 
تم  نجاز  لقانون   2020 6نا6ر   13

 ألسا�سي.

محدودة  مسؤولية  ذ ت  لشركة 
ذ ت  ملو صفات  لتالية :

  STE SOUSSPOLE  :  لتسمية 
.SARL

بيع  رز ء   : غرض  لشركة 
 لسياج ت:

وعموما  نجاز كل  لعمليات  لتي 
مباشرة  غيف  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات  ملذكوجة و لتي من شانها 

أن تساهم في تنمية  لشركة.
 99 تأسست  لشركة ملدة   :  ملدة 
في  تقييدها  6وم  من  سنة  بتد ء  

 لسجل  لتجاجي 
جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 

 لشركة في مبلغ 100000 دجهم.
1000 حصة من فئة   مقسم إلى  

100 دجهم لفائدة كل من : 
عبد  للطيف   لسيد  لشرقاوي 

500 حصة.
 لسيد كريم  شنكلي 500 حصة.

تعيين  لسيد  لشرقاوي عبد  تم 
تحمله  مع  للشركة  كمسيف   للطيف 
حس   لقانون  كامل  لصالحيات 

 ألسا�سي للشركة.
تم  نجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 
باكاد6ر بتاجيخ  28 6نا6ر 2020   تحت 

جقم 89380.
294 P

 SLKM TRANSPORT
LOGISTIQUE

 SARL AU 
إنشـــاء شركـــــة

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2 6نا6ر 2020 تم تأسيس شركة ذ ت 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة، 

 لوحيد،  باملميز ت  لتالية :
 SLKM TRANSPORT :  لتسمية 

«LOGISTIQUE« SARL-AU
بلوك  زنقة ف،   ملقر  الرتماعي  :  

2، أ6ت إغوس،  تيكوين، أكاد6ر.
دجهم   100.000  :  لرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دج هم.
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نقل  لبضائع   :  لهدف 

نقل  ملسافرين،  لنقل  و إلجساليات، 

 لحضري، ونقا  ملستخدمين. 

جشيد  :  لسيد   لشريك  لوحيد 

تسكمين، مغربي  لجنسية، و لحامل 

جقم   لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.JA108291

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

6نا6ر وتنتهي في 31 درنبف من كل سنة.

حاليا  تسيف  لشركة   :  لتسييف 

جشيد  مؤسسها  لسيد:  طرف  من 

تسكمين ملدة غيف محددة.

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاجي 

فبف 6ر   5 بتاجيخ  بأكاد6ر،   لتجاجية 

2020 تحت جقم 42345.

 295 P

حسابات  دميم ش.م.م

332 شاجع  ملقاومة  6ت ملول

 لهاتف 0528240004 لفاكس 0528249212

SKAIKA IMMO
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة وذ ت  لشريك  لوحيد 
بمور  عقد عرفي محرج بتاجيخ 
وضع  لقانون  ثم   2020 6نا6ر   29

محدودة  شركة  لتأسيس   ألسا�سي 

وذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :

 SKAIKA شركة   :  لتسمية 

.IMMO

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة وذ ت  لشريك  لوحيد.

جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 

دجهم مقسمة   500.000  لشركة في 

بقيمة  حصة  رتماعية   5000 إلى 

في  كلها  هي  و  للو حدة  دج هم   100

ملكية  لسيد سكيكا سعيد. 

مقر  لشركة :

 2 بلوك   24  لطابق  لسفلي جقم 

تجزئة  لرياض أ6ت  ملول.

منعش عقاجي،   : نشاط  لشركة 

وكالة   الشغال  ملختلفة  و  لبناء، 

عقاجية.

سكيكا  عين  لسيد   :  لتسييف 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  سعيد 

محدودة.

:  لشركة ملزمة بالتوقيع   لتوقيع 

 لوحيد للمسيف  لسيد سكيكا سعيد

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

 ملدة :  مدة  لشركة محددة في 99 

سنة.

بكتابة  ثم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية النزكان 

 248 2020 تحت جقم  10 فبف 6ر  6وم 

وجقم  لسجل  لتجاجي 19845.

296 P

SOCIETE SETRINDUS

 SARL

جأسمالها 000 100 دجهم .

 ملقر  الرتماعي  عماجة تنمل شاجع 

 لجيش  مللكي   كاد6ر

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي محرج بتاجيخ 

تم  نجاز  لقانون   2020 6نا6ر   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 SOCIÉTÉ  :  لتسمية 

.SETRINDUS  SARL

غرض  لشركة : بيع لو زم  ملكت  

كل  لعمليات  لتي  وعموما  نجاز 

مباشرة  غيف  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات  ملذكوجة و لتي من شانها 

أن تساهم في تنمية  لشركة.

 99 تأسست  لشركة ملدة   :  ملدة 

في  تقييدها  6وم  من  سنة  بتد ء  

 لسجل  لتجاجي.

جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 

دجهم   100000 مبلغ  في   لشركة 

مقسم إلى  1000 حصة من فئة 100 

دجهم لفائدة كل من : 

عبد  للطيف   لسيد  لشرقاوي 
500 حصة.

 250 سليمان  لد ودي   لسيد 
حصة.

 250 شو شا  6وسف   لسيد 
حصة.

تعيين  لسيد  لشرقاوي عبد  تم 
تحمله  مع  للشركة  كمسيف   للطيف 
حس   لقانون  كامل  لصالحيات 

 ألسا�سي للشركة.
تم  نجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 
باكاد6ر بتاجيخ  4 فبف 6ر 2020   تحت 

جقم 89442.
297 P

 STE SARAKIM
SARL AU

إنشاء شركة
بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2020 6نا6ر   22
ذ ت  ملميز ت  محدودة  ملسؤولية 

 لتالية :
 STE SARAKIM  SARL : لتسمية 

.AU
دو ج لخرويعة   :  ملقر  الرتماعي 

 لوكوم طاطا. 
دجهم   1.000.000  :  لرأسمال 
10000 حصة من فئة  مقسمة على 

100 دجهم.
:  الشغال  لعامة و شغال   لهدف 

 لبناء.
 لشريك  لوحيد :   لعربي  6ت 
 1972 بنقدوج، مغربي، مزد د بتاجيخ 
ب.ت.و،جقم  طاطا  زكيد  فم  ب  

JE132870  10000 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
6نا6ر وتنتهي في 31 درنبف من كل سنة
: تسيف  لشركة حاليا من   لتسييف 

طرف  ملسيف :
غيف  ملدة  بنقدوج   لعربي  6ت 

محددة.
باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاجي 
6نا6ر   31 بتاجيخ  بطاطا   البتد ئية 

2020 تحت جقم 553.
298 P

TRANS TALGOUT شركة 
  SARL AU

تأسيس شركة
مؤجخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2020 6نا6ر   30 في 

تحمل  محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لخصائص  لتالية :

تحمل  لشركة  سم   :  لتسمية 

. STE TRANS TALGOUT SARL.AU

تحدد جأسمال   : جأسمال  لشركة 

دجهم   100000 مبلغ  في   لشركة 

 100 حصة بقيمة   1000 مقسم  لى 

دجهم لكل حصة مقسمة كالتالي :

جقم  عبد لرحيم  وعالي   لسيد 

 IA113071.  لبطاقة  لوطنية 

1000حصة.

 ملقر  الرتماعي : محل تجاجي بحي 

تودلي مركز  6ت عميفة  شتوكة أ6ت 

بها.

نقل   :  لهدف  الرتماعي 

 ألشخاص لحساب  لغيف.  

 لتسييف : تحدد تسييف  لشركة من 

طرف :

جقم  عبد  لرحيم  وعالي   لسيد 

.IA113071 لبطاقة  لوطنية 

تم  6د ع  مللف  لقانوني للشركة 

إلنزكان  لدى  ملحكمة  البتد ئية 

تحت جقم 222 بتاجيخ 5 فبف 6ر 2020  

جقم  لسجل  لتجاجي 19831.

299 P

 STE THE GREAT QUALITY

SERVICES COMPANY
 SARL

تأسيس شركة م م 
مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس   2020 12 6نا6ر  في 

تحمل  محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لخصائص  لتالية :

 STE شركة  :  سم   لتسمية 

 THE GRAT QUALITY SERVICES

.COMPANY SARL
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تحدد جأسمال   : جأسمال  لشركة 

دجهم مقسم   10000.00  لشركة في 

 لى 100 حصة بقيمة 100 دجهم لكل 

حصة مملوكة كما 6لي :

 خد6جة  ملسعودي : 50 حصة.

  50  : سيهمو  بن  رمال  لد6ن 

حصة.

تحدد  ملقر   :  ملقر  الرتماعي 

 الرتماعي للشركة في  لعنو ن : 
جقم 373 حي  لد خلة  ڭاد6ر.

 لهدف  الرتماعي : تعمل  لشركة 

في مجال  لبيع و لشر ء و لتفاوض. 

 لتسييف : تحدد تسييف  لشركة من 

طرف  لسيدة خد6جة  ملسعودي جقم 

رمال  و لسيد   H451129 ب.وت. 

.JB422351 لد6ن بن سيهمو 

تم  6د ع  مللف  لقانوني للشركة 

لدى  ملحكمة  لتجاجية  ڭاد6ر تحت 
جقم 89438  بتاجيخ 4 فبف 6ر 2020.

300 P

  SOCIETE TASS
SARL

Au Capital de 100.000 Dhs

 SIEGE SOCIALE : QUARTIER

  HOPITAL ASSA

ICE : 002360576000044

تـــأسيــس  شركة
بتاجيخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

14 نوفمبف 2019، تم تأسيس شركة 

بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد  باملميز ت  لتالية :

 لتسمية :  شركة طاس.

حي  ملستشفى   :  ملقر  الرتماعي 

 سا. 

دجهم   100.000  :  لرأسمــال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 دجهم.

أعمال متنوعة  و لبناء.

 لهــــدف :   لشركاء : 

عبد  لرحيم  لطاس 1000 حصة. 

عبد  لرحيم   :  ملسيف  لقانوني 

 لطاس.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   5 بتاجيخ  كلميم   البتد ئية 

2020 تحت جقم 32.
301 P

ترونسبور ساوث نورث أرريكا
ش.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : جقم 7،  لطابق 
 ألول، E28  ملنطقة  لصناعية 

تاسيال  لدشيفة  لجهاد6ة
تأسيس شركة

 12 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2019 ديسمبف 

مميز تها كما 6لي :
  لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.
 لتسمية :  ترونسبوج ساوث نوجث 

أفريكا ش.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد
 لغرض )مقتطف :

نقل  لبضائع لحساب  لغيف ؛
7،  لطابق  جقم   :  ملقر  الرتماعي 
E28  ملنطقة  لصناعية   ألول، 

تاسيال  لدشيفة  لجهاد6ة.
 ملــدة : 99 سنة.

تم تحد6د  لرأسمال   :  لرأسمال 
 1000 أي  دجهم   100.000 مبلغ  في 

حصة من فئة 100 دجهم للو حدة. 
 لشركاء )1( : 

هولد6نغ  تيكنيك  أنتيف  شركة 
 1000 دجهم أي   100.000  : ش.م.م 

حصة.
 لتسييف : تسيف  لشركة من طرف :
محمد  خوخ  تعيين  لسيد  ثم 

كمسيف ملدة غيف محدودة.
6تم إلز م  لشركة بتوقيع  لسيد 

خوخ محمد.
كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  إلبتد ئية بإنزكان 
تحت جقم 70. وقد تم تقييد  لشركة 
بالسجل  لتجاجي لدى نفس  ملحكمة 
جقم  تحت   2020 6نا6ر   14 بتاجيخ 

.19749
من أرل  لنشر و لبيان

302 P

شركة أنتيف تيكنيك هولدينغ
ش.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي :  لطابق  ألول، 

E28  ملنطقة  لصناعية تاسيال 

 لدشيفة  لجهاد6ة إنزكان

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاجيخ فاتح 

شركة  تأسيس  تم   ،2019 ديسمبف 

مميز تها كما 6لي :

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.

تيكنيك  أنتيف  شركة   :  لتسمية 

ذ ت  لشريك  ش.م.م  هولد6نغ 

 لوحيد.

 لغرض )مقتطف( :

في رميع   لحصول على حصص 

أ6ا  أو  ألرنبية،   لشركات  ملغربية 

كانت أهد فها  الرتماعية وأنشطتها ؛

رميع  لخدمات  إلد جية  أد ء 

وإد جة  و ملحاسبة  و لتجاجية  و ملالية 

تكنولوريا  ملعلومات وإد جتها لنفسها 

فيها  تمتلك  ولجميع  لشركات  لتي 

حصة مباشرة أو غيف مباشرة ؛

و لتسبيقات   لقروض  ملالية 

لصالح  لشركات  لتابعة   لنقد6ة 

رميع  لقروض  ملضمونة  وكذلك 

لصالحها.

:  لطابق  ألول،   ملقر  الرتماعي 

تاسيال  E28  ملنطقة  لصناعية 

 لدشيفة  لجهاد6ة إنزكان.

 ملــدة : 99 سنة.

تم تحد6د  لرأسمال   :  لرأسمال 

 1000 أي  دجهم   100.000 مبلغ  في 

حصة من فئة 100 دجهم للو حدة. 

 لشركاء )1( : 

 لسيد خوخ محمد : 1000 حصة 

أي 100.000 دجهم.

 لتسييف : تسيف  لشركة من طرف :

تعيينه  تم  محمد،  خوخ   لسيد 

كمسيف ملدة غيف محدودة.

6تم إلز م  لشركة بتوقيع  لسيد 

خوخ محمد.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  إلبتد ئية بأنزكان 

تحت   2019 ديسمبف   17 بتاجيخ 

و قد تم تقييد  لشركة   .4592 جقم 

بالسجل  لتجاجي لدى نفس  ملحكمة 

تحت جقم   2019 ديسمبف   17 بتاجيخ 

.19527
من أرل  لنشر و  لبيان

303 P

شركة ارريك كنال

ش.م.م.

 قامة  سالن جقم 120 شقة جقم 44 

 لحي  ملحمدي  كاد6ر

  بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 

2020، تم إحد ث  لقانون  6نا6ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة خصائصها كالتالي :

كنال   شركة  فريك   :  السم 

ش.م.م.

أو  متنوعة  أعمال   :  ملوضوع 

أشغال  لبناء.

:  قامة  سالن جقم  مقر  لشركة 

44  لحي  ملحمدي  جقم  شقة   120

 كاد6ر.    

 مدة  لشركة : 99 سنة  بتدء  من 

6وم تأسيسها.

مائة  لف  في  حدد   : جأسمالها   

دجهم مقسمة إلى 1000 حصة٬ قيمة 

دجهم و موزعة   100 كل و حدة منها 

على  لطريقة  لتالية :

 1000  : عزيز  لوج كي   لسيد 

حصة.

 تسييف وإد جة  لشركة : عين  لسيد 

للشركة  وحيد   مسيف   عزيز  لوج كي 

ملدة غيف محدودة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

باكاد6ر  باملحكمة  لتجاجية   لقانوني 

89521/2020  لسجل  جقم  تحت 

 لتجاجي 42391 .

304 P
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شركة يان موطو
 شركة محدودة  ملسؤولية

في محرج  عرفي  سند  على   بناء 

تم تأسيس  بأكاد6ر،   2020 6نا6ر   24

حس   محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لبينات  لتالية :

شركة  موطو»  »6ان   :  لتسمية 

محدودة  ملسؤولية.

بيع  لدج رات   : أهد ف  لشركة 

 لناجية وقطع  لغياج.
جقم   102 زنقة   :  ملقر  الرتماعي 

101 بلوك »د» حي  لهدى أكاد6ر.

 ملدة : 99 سنة.

ساهم  ملشاجكون   :  ملساهمة 

كرأسمال  دجهم   10.000 قدجه  بما 

 لشركة مقسم إلى 100 حصة بقيمة 

100 دجهم لكل حصة في ملكية :

 لسيد أوز ل عبد هللا : 50 حصة.

 لسيد  لحد تي صالح : 50 حصة.

يسيف  لشركة  لسيد   :  إلد جة 

 لحد تي صالح ملدة غيف محدودة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر وتنتهي في 31 ديسمبف.

لقد   :  إل6د ع  لقانوني 

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

بتاجيخ  89437 جقم  تحت   بأكاد6ر 

4 فبف 6ر 2020.
 لخالصة و لبيان

305 P

STE SOUSS EVENTS
SARL AU

تأسيس شركة
بمور  عقد عرفي محرج بتاجيخ 

شركة  تأسيس  تم   2020 6نا6ر   24

محدودة  ملسؤولية ذ ت شريك و حد 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 SOUSS EVENTS  :  لتسمية 

ش.م.م ذ ت شريك و حد.                                       

 لهدف : ممون  لحفالت.

أشغال  لتنظيف.

 ملقر  الرتماعي : جقم 1399 تد جت 

أنز  أكاد6ر.

جأس  ملال  الرتماعي  :  100.000 

1000حصة من فئة  دجهم مجزأ إلى  

تررع  للحصة  لو حدة  دجهم   100

كلها للسيد أحمد  ملر بط.

يسيف  لشركة  لسيد   :  لتسييف 

وتخويله  إلمضاء  أحمد  ملر بط 

 ملنفرد ملدة غيف محدودة.

 لسنة  الرتماعية  : تبتدئ  لسنة 

 الرتماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

آخر درنبف من كل سنة.

وتم  إل6د ع  لقانوني لهذ   لعقد 

هيئة  ملحكمة  لدى  بكتابة  لضبط 

  89534 جقم  تحت  بأكاد6ر   لتجاجية 

   42405 جقم  و لسجل  لتجاجي 

بتاجيخ 11 فبف 6ر 2020.
من  رل  لنسخة و لبيان

306 P

STE HOURIA FLOWERS
SARL AU

تأسيس شركة
بمور  عقد عرفي محرج بتاجيخ 

تأسيس شركة  تم   ،2020 فبف 6ر   4

محدودة  ملسؤولية ذ ت شريك و حد 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

  HOURIA FLOWERS  :  لتسمية 

ش.م.م ذ ت شريك و حد.

وتجهيز ت  أد و ت  بيع   :  لهدف 

مكتبية.

كر ء  الالت وتجهيز ت  ملكات .

أشغال مختلفة.

حي   840 جقم   :  ملقر  الرتماعي 

 لنهضة  لدج جكة أكاد6ر.

جأس  ملال  الرتماعي  :  100.000   

1000حصة من فئة  دجهم مجزأ إلى 

تررع  للحصة  لو حدة  دجهم   100

كلها للسيدة حوجية جقيبي.

يسيف  لشركة  لسيدة   :  لتسييف 

وتخويلها  إلمضاء  جقيبي  حوجية 

 ملنفرد ملدة غيف محدودة.

 لسنة  الرتماعية  : تبتدئ  لسنة 

 الرتماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

آخر درنبف من كل سنة.

وتم  إل6د ع  لقانوني لهذ   لعقد 

هيئة  ملحكمة  لدى  بكتابة  لضبط 

 89538 جقم  تحت  بأكاد6ر   لتجاجية 

و لسجل  لتجاجي جقم 42413  بتاجيخ 

11 فبف 6ر 2020.
من أرل  لنشر و  لبيان

307 P

QUICKWAY   شركة  
SARL AU

جأسمالها : 100000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : دو ج  6ت و لياض 

 لصفاء  شتوكة  6ت بها 

حل  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ  في 12 6نا6ر 2020 تقرج ما6لي :

.QUICKWAY حل  لشركة

دو ج   : للتصفية   ملقر  الرتماعي 

و لياض  لصفاء  شتوكة  6ت   6ت 

بها.

حسن  بحمان  تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة.

تم  6د ع  مللف  لقانوني للشركة 

إلنزكان  لدى  ملحكمة  البتد ئية 

تحت جقم 227 بتاجيخ 5 فبف 6ر 2020  
جقم  لسجل  لتجاجي 17247.

308 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

SOCIETE  SNACK BAALI
شركة محدودة  ملِسؤولية  جأسمالها  

100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي: تجزئة  لنخيل طريق 

بيوكرى أ6ت ملول.

 لتـصفـيـة  لنهائية للشـركـة
بمقت�سى عقد عرفي للجمع  لعام 

غيف  لعادي 6وم 12/04/2018 

 SNACK شركة    شركاء  قرج 

BAALI  ما6لي:

 لتصفيـة  لنهائية للشركـة بمقرها 

طريق  بتجزئة  لنخيل   لرئي�سي 

تعيين  لسيد  و  ملول،  أ6ت  بيوكرى 

 ملختاج باعلي للقيام بجميع إرر ء ت 

 لتصفية.   

باملحكمة  تـم  إل6ـد ع  لـقـانوني 

 4231 بانزكان تحـت جقم   البتد ئية 

بتاجيخ 23/12/2019.   
 القتطاف و لبيان

 حمد زهوج

309 P

Ste PHARMA MEDICAL

ش.م.م

شركة ذ ت مسؤولية محددة 

جأسمالها : 10.000 دجهم مقرها 

 الرتماعي : جقم89 مكرج شاجع 

أميفعبد  لقادج حي  لسالم     كاد6ر

تبعا للعقد  لخاص  ملحرج بتاجيخ 

تم عقد عام  لشركة  6وليوز2013، 

 لتي خررت باملميز ت  لتالية :

-  لحل  ملسبق للشركة  ووضعها 

تحت  لتصفية  لحبية.

للشركة   لسيد  تعيين مصفي   -

خالد  مزيان رنسية مغربية بطاقة 

499295  لقاطن  د  جقم  وطنية 

 249 جقم  فيال  تجزئة  لرمل  باكاد6ر 

 نزكان .  

 : باكاد6ر  تحد6د مقر  لتصفية    -

مكرج شاجع أميف عبد  لقادج  جقم89 

حي  لسالم  كاد6ر.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة ألالبتد ئية باكاد6ر 

جقم   تحت   10/07/2013 6ومه 

.40923
بمثابة مقتطف و بيان.

310 P
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 ملركز  لجهـــوي للخدمـــات

شركة  FIKRAKO  ش.م.م
حل مسبق للشركة

على  لجمع  لعام  الستثنائي  بناء 

تقرج    04/02/2020 بتاجيخ   ملنعقد 

ما 6لي :   

تعيين    و  للشركة  مسبق  حل   -

 BROSSARD CATHERINE

FRANCOISE  كمصفية لها.

باملقر  مقر  لتصفية  تحد6د 

 42 بلوك د جقم   :  الرتماعي للشركة 

 كلو تيزنيت.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   11/02/2020 بتاجيخ  بتيزنيت 
جقم: 59.

311 P

E-MAINPRO شركة
 دو ج بن عنفر  لقليعة  نزكان

أ6ت ملول

عام  رمع  محضر  بمقت�سى 

 2019 6ونيو   22  ستثنائي مؤجخ في 

تم تقرير ما 6لي :

ورنسيته  بلعاطي  جشيد   لسيد 

جقم  وبطاقته  لوطنية  مغربي 

 1 J523894  ملقيم في إقامة تمناجت 

أكاد6ر  بنسركاو   12 5  لشقة  عماجة 

حصة لفائدة  لسيد   500 قام ببيع 

عبد  ملجيد لبجاوي ورنسيته مغربي 

 JB305712 جقم  وبطاقته  لوطنية 

 ملقيم في حي  ألزجق بن عنفر  لقلعية 

 6ت ملول.

على  توزيع  لحصص  6تم  وبهذ  

 لشكل  لتالي :
لبجاوي  عبد  ملجيد   لسيد 

100.000 دجهم أي 1000 حصة.

عبد  ملجيد  :  لسيد   ملسيف 

لبجاوي.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

6نا6ر   29 بتاجيخ  بأكاد6ر   لتجاجية 

2020 تحت جقم 172.

312 P

SOCIETE ATLAS TRIP  SARL
مد ولة  لجمع  لعام  بمقت�سى  
6ونيو    12 بتاجيخ   الستثنائي  ملؤجخ 
2012 لشركة و لتي جأسمالها 40.000 
بدو ج  غالن  لساحل   دجهم  لكائنة 

تزنيت
تقرج ما6لي : 

- تفويت حصص  لسيد  ملختاج بها 
و  لسيد طاهر بها  لى  لسيد  لحسن 
كوجي و  لسيد سعيد هموني و  لسيد 

 بر هيم  لز ي 
-  تعيين مسيف رد6د  لسيد سعيد 

هموني 
تم  نجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
تحت   13/01/2020 بتاجيخ  تيزنيت 

جقم 28/2020.
313 P

SOCIETE ATLAS TRIP  SARL
مد ولة  لجمع  لعام  بمقت�سى  
6ونيو    12 بتاجيخ   الستثنائي  ملؤجخ 
2019 لشركة و لتي جأسمالها 40.000 
بدو ج  غالن  لساحل   دجهم  لكائنة 

تزنيت
  تقرج ما6لي : 

-  تفويت حصص  لسيد  بر هيم 
 لز ي  لى  لسيد  لحسن كوجي 

-  تعيين مسيف رد6د  لسيد مباجك 
 ملقييس 

- تم  نجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
تحت   02/10/2019 بتاجيخ  تيزنيت 

جقم 222/2019.
314 P

 Ste RESTAURANT
ARROUBEACH  SARL

MODIFICATION
Cession des parts

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
ثم   02/07/2019 في   ملنعقد 
بشركة  تغييف ت  بموربه  حد ت 
 RESTAURANT ARROUBEACH«
مسؤولية  ذ ت  شركة   «SARL

دجهم   100.000 جأسمالها  محدودة 

حيت قرج ما6الي :

طرف  من  حصة   500 تفويت   -

لفائدة   ARROUB HAMID  لسيد 

.TICHT AYOUB لسيد 

- تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

أال 6د ع   لقانوني باملحكمة  ثم  

  05/02/2020 في  باكاد6ر   لتجاجية 

تحت جقم  89457.  

315 P

CABINET SABCONSULTING

سوس كامب
جأسمالها 9.200.000  دجهم.

 ملقر  الرتماعي:  مدخل مقبفة 

إحشاش، إحشاش  لقد6م،  لغزوة، 

 كاد6ر 

 لسجل  لتجاجي جقم: 32123 

إعالن عن بيع  لحصص.
للجمع  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

بتاجيخ   لعام  الستثنائي  ملؤجخ 

30/12/2019 قرج  لشركاء ما 6لي:

قبول بيع 4.800 حصة من طرف 

 لشركة أطالنتيكا باجك لصالح  لسيد 

محمد  لعز وي 

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 89483 جقم  تحت  ألكاد6ر   لتجاجية 

بتاجيخ 02/02/2020.

316 P

PHYTO DARAA SARL شركة

 ملقر  الرتماعي : طريق  فريجة أ6ت 

 يعزة تاجود نت

جقم  لسجل  لتجاجي 5307 

تاجود نت

 تعد6الت قانونية 
للجمع  لعام  محضر  بمقت�سى 

قرج   12/01/2020 في   الستثنائي 

 لشركاء ما6لي :

تفويت  عملية  على   ملصادقة 

 لحصص  لتي تمت بين : 

 لسيد   لبفوش خالد جقم بطاقته 

 125 باع  J444514، حيث   لوطنية 

في  حصصه  مجموع  من  حصة 

جقم  أتنان  لعربي  للسيد   لشركة 

.JB91320 بطاقته  لوطنية

 لسيد  لبفوش خالد جقم بطاقته 

 125 باع  حيث   ،J444514  لوطنية 

في  حصصه  مجموع  من  حصة 

 لشركة للسيد باح�سي  سماعيل جقم 

.JC372284 بطاقته  لوطنية

من  لرأسمال  الرتماعي   لزيادة 

بقيمة  أعاله  للشركة  ملسماة 

200.000 دجهم  برفعه من 100.000 

دجهم  لى 300.000 دجهم.

أتنان  لعربي   لتسييف :  لسيد  

و لسيد  باح�سي  سماعيل  وذلك ملدة 

غيف محدودة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.   

تم  6د ع  مللف  لقانوني للشركة 

لتاجود نت  لدى  ملحكمة  البتد ئية 

بتاجيخ   72/2020 جقم  تحت 

.07/02/2020

317 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

STE MED CAM SECURITE

بيع وتحويل رميع  لحصص  لتي 

 250 6ملكها  لسيد سليمان بلكازم » 

و لسيدة حصة من مجموع  حصة» 

أسهم  لشركة للسيد محمد صبفى  

 لذي أصبح  لشريك  لوحيد و ملسيف 

حصة  ى   500 بمجموع  للشركة 

٪100 من أسهم  لشركة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة 

مع مر عاة  لتعد6الت  لجد6دة .

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 البتد ئية بإنزكان 6وم 02 /01/ 2020 

تحت جقم 22.
للخالصة و لبيان

 ملسيف

318 P
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CABINET COMPTABLE JCE

OUHAMDOALI BTP  SARL
بيع حصص  رتماعية لشركة ذ ت 

مسؤولية محدودة  
ملحضر  لجمع  لعام  طبقا 

ببيوكرة  للشركاء  ملؤجخ   الستثنائي 

لشركة   27/01/2020 بتاجيخ 

»OUHAMDOALI BTP SARL» ذ ت 

 ملسؤولية   ملحدودة مبلغ جأسمالها 

مقرها  عنو ن  و  دجهم   100.000

 الرتماعي دو ج  6ت د ود رماعة و د 

 لصفاء شتوكة  6ت بها بيوكرة.

تقرج ما 6لي :

- بيع 500 حصة من  لسيد محمد 

بوتليتاتين للسيد 6اسين  وخيى.

6اسين  وخيى  تسمية  لسيد   -

ران   ومسيفمشتفك  لى  شريك 

 لسيد  وحمدوش علي للشركة.

للشركة  أسا�سي  قانون  -وضع 

سينظمها   ملحدودة  ملسؤولية  لتي 

 لشريكان.

للمجموعة  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  بالسجل  لتجاجي 

 240 جقم  تحت   البتد ئية  نزكان 

بتاجيخ  10/02/2020.

319 P

CABINET SABCONSULTING

اكادير الند 
ش.م.م.

جأسمالها : 12.900.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : مدخل مقبفة 

إحشاش، إحشاش  لقد6م،  لغزوة

 كاد6ر

 لسجل  لتجاجي جقم 32103

إعالن عن بيع حصص
للجمع  بمقت�سى  لعقد  لعرفي 

بتاجيخ    لعام  الستثنائي  ملؤجخ 

قرج  لشركاء  2019 ديسمبف   30 

 ما 6لي :

قبول بيع 2.450 حصة من طرف 

لصالح  حو يس  عبد  لعزيز   لسيد 

 لسيد محمد  لعز وي.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
 89432 جقم  تحت  ألكاد6ر   لتجاجية 

بتاجيخ 4 فبف 6ر 2020. 
320 P

C.A CONSEIL

CERAMICA ITALIANA SARL 
MODIFICATION

محضر  لجمع  بمقت�سى 
 01/01/2020 في   لعام  ملنعقد 
و08/01/2020  ثم بموربه  حد ت 
 CERAMICA بشركة  تغييف ت 
ذ ت  شركة   ITALIANA SARL

مسؤولية محدودة .
حيت قرج ما6الي :

طرف  من  حصة   3750 تفويت 
لفائدة  عبد  ملجيد   بنوج   لسيد 

 لسيد بنوج كريم.
 ستقالة  لسيد بنوج عبد  ملجيد    
وتعيين  لسيد  كمسيف  منصبه  من 
 لكمالي محمد مسيف  وحيًد  للشركة.
تغييف  سم  لسيد خنانة محمد   

إلى  لسيد  لكمالي محمد.
ثم   ال 6ذ ع   لقانوني باملحكمة  
 10/02/2020 في  بانزكان   البتد ئية 

تحث جقم 241.
321 P

د6و ن  ألستاذة  لصادقي ناد6ة  

موثقة 

 AGADIR LED شركة  
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
 لكائن مقرها  الرتماعي برقم 

23 شاجع رمال عبد  لناصر حي 
 ملسيفة  كاد6ر جأسمالها 500.000 
دجهم و ملسجلة بالسجل  لتجاجي 

باملحكمة  لتجاجية باكاد6ر تحت عدد 
.38987

لتفويت  جسمي  عقد  بمور  
في  مؤجخ  حصص  رتماعية 

28/01/2020
لتحيين  جسمي  عقد  بمور  
» كاد6ر  لشركة   لنظام  ألسا�سي 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة  ليد» 

و ملؤجخ في 28/01/2020

 تقرج ما 6لي:

تفويت  لحصص  الرتماعية   -

 ململوكة للسيد خاتم  لحسين بنسبة 

 (2250( وخمسون  مائتان  و  ألفان 

خاتم  وللسيد  حصة  رتماعية، 

وليد بنسبة مائتان وخمسون )250) 

لفائدة  لسيد  حصة  رتماعية 

أليساندجو مانزوني.

- تعيين  لسيد أليساندجو مانزوني 

كمسيف6ن  خاتم  لحسين  و  لسيد 

للشركة وفقا لنظامها  ألسا�سي.  

تحيين  لنظام  ألسا�سي لشركة   -

مسؤولية  ذ ت  شركة  ليد»  » كاد6ر 

محدودة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

باكاد6ر  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   02/02/2020 بتاجيخ 

89480  سجل تجاجي جقم 38987.
للخالصة و  لبيان

 ألستاذة  لصادقي ناد6ة  

موثقة

322 P

STE AZROSTONE SARL AU

تفويت حصص

طبقا ملد والت  لجمع  لعام  لغيف 

 لعادي قرج  ملشاجكون ما 6لي :

باع  لسيد ود ها  سماعيل رل   -

للسيد ود ها  ) لف حصة(  حصصه 

 بر هيم

-  ستقالة  ملسيف  لسابق  لسيد 

ود ها إسماعيل وتعيين  لسيد ود ها 

إبر هيم  ملسيف  لجد6د للشركة لفتفة 

غيف محدودة

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية  نزكان   لضبط 

بتاجيخ 07/02/2020  تحت جقم 235.

323 P

 SOCIETE OUCHEN SERVICE

PHARMACIE  sarl
ICE 002134507000085

مد ولة  لجمع  لعام  بمقت�سى  

6نا6ر   08 بتاجيخ   الستثنائي  ملؤجخ 

2020 لشركة و لتي جأسمالها 80.000 

588 حي  3 جقم  دجهم  لكائنة ببلو ك 

 لحرش  6ت ملول

تقرج ما6لي : 

-  تفويت حصص  لسيد  لحسين 

حميد  لصالحي   وشن  لى  لسيد 

و لسيد حفيظ  بنسين

- تعيين مسيف رد6د  لسيد حفيظ  

بنسين

تم  نجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   04/02/2020 بتاجيخ  بانزكان  

جقم 208.

324 P

PRIMUS AGADIR
ش.م.م.

جأسمالها : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : جقم 22 زنقة 428 

حي أنو ج سوس

 كاد6ر

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 30  الستثنائي  ملؤجخ بأكاد6ر في 6وم 

ديسمبف 2019 تقرج ما 6لي :

 لزيادة في  لرأسمال :

جأسمال  في  قرج  لشركاء  لزيادة 

 لشركة بمبلغ 500.000 دجهم لرفعه 

 200.000 إلى  دجهم   100.000 من 

حصة   5.000 بخلق  وذلك  دجهم، 

 رتماعية رد6دة من فئة 100 دجهم 

طريق  عن  وذلك  للحصة  لو حدة، 

إ6د عه في  لحساب  لبنكي للشركة.

2 - تغييف شكل  لشركة : من شركة 

بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  إلى  وحيد 

 ملحدودة.
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عينت  لسيدة   : -  لتسييف   3

مجاهيد رميلة مسيفة للشركة لفتفة 

غيف محدودة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي   -  4

للشركة :

تم  إل6د ع  لقانوني لدى مصلحة 

باملحكمة  لتجاجية  كتابة  لضبط 

تحت   2020 فبف 6ر   4 بأكاد6ر بتاجيخ 

جقم 89445.

325 P

 Sté VISUS MEDICALE

S.A.R.L  AU

تغييف بشركــــــــــة
بتاجيخ   عرفي  عقد  بمور  

بشركة  تعد6ل  تم   22/01/2020

VISUS MEDICALE SARL AU

موضوع  لتعد6ل :

جفع جأس مال  لشركة من 10.000 

دجهم إلى 100.000 دجهم

توسيع نشاط  لشركة.

باملحكمة  تم   إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ  بالعيون   البتد ئية 

10/02/2020 تحت جقم 2020/341.

326 P

شركة ريزيمار  

 لجمع  لعام  لغيف لعادي  ملوجخ 

في 09 6نا6ر 2020 لشركة فيز6ماج ش 

م م وشريك وحيد ج سمال  100.000  

دجهم.  

قرج ما6لي :

من  ج سمال  لشركة  جفع   -

100.000  لى 2.000.000 دجهم.

- تغييف  ملقر  الرتماعي للشركة  لى 

 قا  زنكاض رماعة تكزميفت طاطا.

باملحكمة  البتد ئية   ال6د ع 

تحت   2020 فبف 6ر   04 في  طا  لطا 

جقم02/2020.

327 P

شركة أنتيف تيكنيك هولدينغ 

ش.م.م
جأسمالها 200.000 دجهم

مقرها  الرتماعي:  لطابق  ألول، 

E28  ملنطقة  لصناعية تاسيال 

 لدشيفة  لجهاد6ة إنزكان

إعالن
زيادة جأس  ملال

 ملو فقة على دخول ثالث شركاء 
ردد 

إقر ج قانون أسا�سي رد6د
بمقت�سى قر ج غيف عادي للشريك 

تقرج   ،20/01/2020 بتاجيخ   لوحيد 

ما 6لي :

بمبلغ  مال  لشركة  جأس  زيادة 

حصة   1000 أي  دجهم،   100.000

ليصبح  دجهم للو حدة،   100 بقيمة 

 200.000 إلى  دجهم   100.000 من 

ومو فقة  نقد6ة  بمساهمة  دجهم، 

:  لسيد  ردد  شركاء  ثالثة  دخول 

أنيف  خوخ  6اسين،  لسيد  خوخ 

بالسيد  ممثلين  نوج  خوخ  و النسة 

خوخ محمد. كالتالي :

 لسيد خوخ محمد 500 حصة

 لسيد خوخ 6اسين 200 حصة

بالسيد  ممثل  أنيف،   لسيد خوخ 

خوخ محمد 200 حصة

ممثلة بالسيد   النسة خوخ نوج، 

خوخ محمد 100 حصة

 ملجموع 1000 حصة.

تعد6ل  لنظام  ألسا�سي.

للنظام  ألسا�سي  شامل  تحد6ث 

لجعله متو فقا مع  ألحكام  لقانونية 

ذ ت  للشركات  ملحدودة  ملسؤولية 

 لعد6د من  لشركاء.

صالحيات.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بإنزكان 

تحت جقم 149 بتاجيخ 24/01/2020.
من أرل  لنشر و  لبيان

328 P

TASTY GREEN
SARL

N° 45 RUE TIMGUELCHT
APP N°1 TALBORJT AGADIR

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
14 6ونيو   الستثنائي في أكاد6ر بتاجيخ 

2019 تقرج ما 6لي :
تغييف  ملقر  الرتماعي إلى  لعنو ن 

 لتالي :
3ب  10  ملنزه  مبنى   19 متجر جقم 

شاجع دي فاج أكاد6ر.
 GREEN LIGHT عالمة  إضافة 

BOX إلى  سم  لشركة.
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
أكتوبر   15 بتاجيخ  بأكاد6ر   لتجاجية 

2019 تحت جقم 88290.
 لخالصة لإلشهاج

329 P

PORTO MESEGINA SARL
شركة محدودة  ملسؤولية
جأسمالها : 100.000 دجهم
 تحويل  ملقر  الرتماعي 

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
قرج   03/10/2019 في   ملؤجخ 

مساهمو   لشركة ما 6لي : 
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة إلى 
315  ملنطقة  لصناعية  : تجزئة جقم 

سيدي غانم مر كش.
تعد6ل  لقانون  السا�سي للشركة.

بكتابة  ثم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 
05/02/2020  تحت  بتاجيخ  باكاد6ر  

جقم 89423. 
للخالصة و  لتذكيف

قبال حسن

330 P

شركة كونسيبت كرو
تغييف

وفقا للجمع  لعام  ملنعقد بتاجيخ 
12/11/2019؛  قرج  لشركاء ما 6لي      

 لعناصر  ملضافة أو  ملحذوفة :
إلى  لعنو ن  مقر  لشركة  نقل 
 لتالي : جقم 80  زنقة  ملد جس  نزكان 

6ؤكد  لجمع  لعام  لحصول على 

الستخد م  كامل  ألعمال  لتجاجية 

من  لسيدة  تارر بالط  لفسيفساء 

أمينة غاني.   

مر عاة  مع  تحد6ث  لقو نين، 

 لتعد6الت  ملذكوجة أعاله

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

بتاجيخ  بانزكان   البتد ئية 

10/02/2020 تحت جقم 247.

331 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 
 Siège social : N°704, LOT

MESUGINA, DRARGA, AGADIR

88-12-24-22-Tél : 06

 E-mail : 

Idjamaa.conseils@gmail.com

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

ثم  في10/10/2017و لدي   ملنعقد 

بشركة        تغييف ت  بموربه  حد ت 

شركة    «ID JAMAA CONSEILS «

جأسمالها  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

.100.000

حيت تقرج ما6الي:

إلى  للشركة  نقل  ملقر الرتماعي 
تجزئة   704 جقم   :  لعنو ن  لتالي 

مسكينة دج جكة  كاد6ر.

تحيين  لقانون  ألسا�سي لشركة.

تم   ال 6د ع   لقانوني باملحكمة  

 2018  /12/02 في  ألكاد6ر   لتجاجية 
تحث  جقم 74040.

332 P

APHAÏA SARL
 à Associé Unique 

شـركة ذ ت  ملـسؤولية  ملحـدودة  

ذ ت شريك وحيد.
جأسمالها  الرتماعـي : 10.000  

دجهم.

مقرها  الرتماعـي : صوكوما 
جقم1941شقة جقم3 مر كش

عرفي  ملؤجخ  عقد  بمقت�سى 

قرجت  لشريكة   19/12/2019

 لوحيدة 
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تمد6د  لغرض  الرتماعي للشركة 

عن طريق إضافة :

-  ستيف د وتصد6ر وبيع  ملنتجات 

 لزج عية.

-  ستيف د وتصد6ر وبيع  ملكمالت 

 لغذ ئية.

-  ستيف د  ملعد ت  لزج عية.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

عدد  تحت   02/02/2020 بمر كش 

 .40711120003419

334 P

ETAGE GAMME شركة
 لسجل  لتجاجي : 40441

أكاد6ر

بتاجيخ محرج  قر ج   بمقت�سى 

27 6نا6ر 2020، قرج  لشركاء لشركة 

ETAGE GAMME ما 6لي :

للغرض  الرتماعي  كلي  تغييف 

للشركة و لذي يشمل نشاطات أخرى 

للشركة من بينها :

و ستفد د   ستخالص  لفو تيف 

خاصة.  أو  كانت  عمومية   لد6ون 

تحويل  ميد ن  في  ووسيط  وكيل 

و لخدمات  ملالية.  لتجاجة   ألمو ل 

و ملعامالت  لتجاجية  لعامة.  الستيف د 

و لتصد6ر.

رميع  لخدمات،  عامة  وبصفة 

و ملبادالت  لتجاجية  لتي   ملعامالت 

من شأنها أن تنمي وتوسع من نشاط 

 لشركة.

إلى  لعنو ن  مقر  لشركة  تحويل 

بلوك ل حي   17 جقم   2 : متجر   لتالي 

 لهدى أكاد6ر.

عبد   ستقالة  لسيد  وموماد 

هللا من  لتسييف وتعيين  لسيد  حمد 

أوهمو مسيف  مسيف  رد6د  للشركة 

ملدة غيف محدودة.

تعد6ل وتحيين  لقانون  ألسا�سي 

للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 

2020 تحت  10 فبف 6ر  بأكاد6ر بتاجيخ 

 لرقم 89512.
للنشر و لبيان

 ملسيف

335 P

شركة بلباو بون أكوي
ش.م.م.ش.و

جأسمالها : 500.000 دجهم

جقم 2 زنقة أنزي بقعة جقم 1809

حي  لسالم أكاد6ر

قر ج  ملسيف  محضر  بمقت�سى 

ديسمبف   18 ليوم  و لشريك  لوحيد 

أكوي  بون  بلباو  لشركة   2019

ش.م.م.ش.و قرج ما 6لي :

فتح فرع للشركة بالعنو ن  لتالي 

برنامج  2ـ  أمل   19 عماجة   ،21 جقم   :

 لنصر بنسركاو أكاد6ر.

في  تعيين  لسيدنجيمي  لعربي 

غيف  ملدة  للفرع  ملذكوج  مسيف  مهمة 

محددة.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

6نا6ر   17 6وم  ألكاد6ر   لتجاجية 

2020تحت جقم 89250.
بمثابة مقتطف وبيان

336 P

     CPER  SARL  شركة س بي أو ار 

ش.م.م
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

لشركة س بي أو  ج ش.م.م بتاجيخ 24 

درنبف 2019 و بعد  الستماع و قر ءة 

 ملحضر, تقرج ما 6لي

أ -   لحل  ملسبق للشركة.

عبد  لقادج  تعيين  لسيد   - ب 

بلكحلة كمصفي للشركة.

في  مقر  لتصفية  تحد6د   - ج 

 لعنو ن  لتالي شقة جقم 02 -  لطابق 

 -  09 تجزئة   -  03 بلوك   -  لخامس 

رنان أدج ج- أكاد6ر.

بكتابة  تم  ال6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 

تحت   2020 6نا6ر   31 باكاد6ر بتاجيخ 

جقم 89417.
 لخالصة و  لتذكيف

337 P

 ABOUSSALAMA شركة

  DISTRIBUTION
 ش.م.م شريك وحيد

بتاجيخ   و  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة    2020 6نا6ر   15

محدودة  ملسؤولية  سجلها  لتجاجي 

جقم  42401  ذ ت  ملميز ت  لتالية : 

 ABOUSSALAMA  :  لتسمية 

DISTRIBUTION   ش.م.م

:   لطابق  لثاني   ملقر  الرتماعي 

جقم 117 حي  لنسيم  لدج جكة  كاد6ر.

 لرأسمال : 100000  دجهم.

و ملو د  بيع  ملنتجات   -  :  لهدف 

 لزج عية -  توزيع  لعقاقيف.

أبو  محمد  -  لسيد    :  لشركاء 

سالمة. 

 لتسييف :  تسيف  لشركة من طرف 

 لسيد محمد أبو سالمة.

تم  ال6د ع   :  ال6د ع  لقانوني 

باكاد6ر   باملحكمة  لتجاجية   لقانوني 

جقم   تحت   11/02/2020 بتاجيخ 

.89528

338 P

STE AMCERT
تأسيس شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد تسميتها 

 STE AMCERT 
س.ت : 2275 تاجود نت

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤجخ في  

05/07/2019 بأوالد تا6مة،  تأسست 

محدودة   مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد مميز تها كما 6لي : 

«STE AMCERT« :لتسمية 

 لهدف :  لشركة هي هيئة للمر قبة 
متعددة  لتخصصات  و لتصد6ق 
و لتوحيد  تعمل في مجاالت  لجودة، 
وإصد ج  لشهاد ت،   لقيا�سي، 
وأنظمة  ومر رعة  لحسابات، 
و لتجاجة  لعادلة،  و لبيئة،   إلد جة، 
في  جئي�سي  بشكل  وتشاجك  إلخ. 
 ملجاالت  لتالية: 1. لجودة و لتوحيد 
2. لتدجي   وإصد ج  لشهاد ت 
و لدعم و ملشوجة ملختلف  ملنظمات. 
3. لتصد6ق على  ملنتجات و ألنظمة 
للمنظمات  و لعمليات  ملختلفة 
شهادة ومر قبة  إلنتاج   .4  ملختلفة؛ 
 .5 للمنتجات  ملختلفة؛   لعضوي 
ومر قبة  لعالمات  ملميزة  شهادة 
لألصل و لجودة )SDOQ( ؛ 2. شهادة 
إد جة  لجودة  ملختلفة،  أنظمة  من 
 ISO 9001(و لبيئة و ألمن  لصحي 
 ، ISO 22000 ، ISO 14001 ،
  BRC ، IFS ، HACCP ، BPF ،...(
7تدقيق  لنظافةللمؤسسات 
 .8 و لغذ ئية؛  و ملنظمات  لزج عية 
؛9.  تطوير  لقو عد و ملعا6يف  لوطنية 
 ملساعدة  لفنية و لدعم للمشغلين 
إرر ء  لدج سات   .10 و ملنظمات. 
و ملسوحات  و لعلمية   لفنية 

و لبحوث.
عماجة شكري،   :  ملقر  الرتماعي 
 لحي  ملحمدي، زنقة أم  لربيع، أوالد 

تا6مة.
 100.000  : جأسمال  لشركة 

دجهــم.
تاجيخ  من  سنة  بتد ء   99  ملدة: 

 لتسجيل بالسجل  لتجاجي.
يسييف  لشركة،  لشريك   لتسييف: 
ملدة   لوحيد،  لسيد  ملر بط أحمد، 

غيف محدودة. 
جأسمال  وزع  توزيع  لحصص: 
فئة  من  حصة   1000 على   لشركة 
لفائدة  بكاملها  محرجة  100دجهم، 

 لسيد  ملر بط أحمد.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 23/07/2019 بتاجيخ  بتاجود نت 

تحت جقم 1142.
339 P
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 STE DE RECEPTION ET

GESTION
تأسيس شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد تسميتها 

 STE DE RECEPTION ET
 GESTION

س.ت : 2271 تاجود نت

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤجخ في  

05/07/2019 بأوالد تا6مة،  تأسست 

محدودة   مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد مميز تها كما 6لي : 

 STE DE RECEPTION« :لتسمية 

«ET GESTION

شركة  الستقبال   لهدف: 

في  تعمل  و لسكن  لتي  و ملطاعم 

و إلطعام،  مناطق  الستقبال، 

إلخ.  و لنقل  لسياحي،  و لسكن، 

في  ملجاالت  جئي�سي  بشكل  و لتدخل 

خدمات  الستقبال   .1  لتالية: 

خدمات  ملطاعم   2 و إلطعام. 

خدمات  إلقامة   3  لجماعية. 

و لتموين. 4 خدمات  لنقل  لسياحي. 

و ملهررانات  تنظيم  ألحد ث   5

تنظيم  لزياج ت   2 و ملعاجض. 

و لرحالت  لدج سية؛ 7 إد جة  ملنشآت 

و ملر كز  لسياحية.

عماجة شكري،   :  ملقر  الرتماعي 

 لحي  ملحمدي، زنقة أم  لربيع، أوالد 

تا6مة.

 100.000  : جأسمال  لشركة 

دجهــم.

تاجيخ  من  سنة  بتد ء   99  ملدة: 

 لتسجيل بالسجل  لتجاجي.

يسييف  لشركة،  لشريك   لتسييف: 

ملدة   لوحيد،  لسيد  ملر بط أحمد، 

غيف محدودة. 

جأسمال  وزع  توزيع  لحصص: 

فئة  من  حصة   1000 على   لشركة 

لفائدة  بكاملها  محرجة  100دجهم، 

 لسيد  ملر بط أحمد.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 22/07/2019 بتاجيخ  بتاجود نت 

تحت جقم 1142.

340 P

   STE ELECT CHARRADI
 SARL AU

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاجيخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2019/12/05

باملميز ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  

 لتالية:

 STE ELECT  :  لتسمية 

CHARRADI   SARL AU

 ملقر  الرتماعي : حي  لشيخ محمد 

لغضف طانطان 

دجهم   100.000  :  لرأسمال 

حصة من فئة    1000 مقسمة على 

100 دج هم.

 لهدف : كهربائي

: عبد  لعاطي  لشر دي،   لشركاء 

 10/05/1983 بتاجيخ  مزد د  مغربي، 

JF35033 ب طانطان  ، ب.ت.و جقم

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

6نا6ر و تنتهي في 31 درنبف من كل سنة

: تسيف  لشركة حاليا من   لتسييف 

طرف عبد  لعاطي  لشر دي  ملدة غيف 

محددة.

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاجي 

بتاجيخ  بطانطان   البتد ئية 

05/02/2020 تحت جقم 5309.
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 EXTRAMUROS

 ARCHITECTURE &

  URBANISME
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  عماجة 

 لسالم  لطابق  ألول  لشقة جقم 04  

تجزئة  6ت عزيزو   ملحا6طة- 83000 

تاجود نت  ملغرب

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2557

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة  تسمية  لشركة 

بمختصر  عند  القتضاء 

 EXTRAMUROS  : تسميتها 

.ARCHITECTURE&URBANISME

-  ألعمال  غرض  لشركة بإ6جاز: 

 ملعماجية و لتصميم.  

- مقاول  لد6كوج 

-  لتهيئة و  لتخطيط  لحضري.

عماجة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

  04  لسالم  لطابق  الول  لشقة جقم 

تجزئة  6ت عزيزو   ملحا6طة - 83000 

تاجود نت  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

  10.000 جأسمال  لشركة  مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد 6ونس  حد د : 100 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه   6ونس  حد د   لسيد 

 83000   - تجزئة  لسعادة  ملحا6طة  

تاجود نت  ملغرب.

و لعائلية  - ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه   6ونس  حد د   لسيد 

تجزئة  لسعادة  ملحا6طة 

-  83000 تاجود نت  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتاجود نت بتاجيخ 29  6نا6ر 

2020  تحت جقم 53.
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SOCIETE NEGGAH NEGOCE

SARL A.U

Constitution
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت شريك وحيد جأسمالها 

100.000 دجهم .

قساجية  فندي   ملقر  الرتماعي 

122  لدشيفة  لجهاد6ة  نزكان

بمقت�سى عقد عرفي محرج بتاجيخ 

تم  نجاز  لقانون   2019 درنبف   12

 ألسا�سي

محدودة  مسؤولية  ذ ت  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 لتسمية :      

 SOCIÉTÉ neggah negoce  sarl

A.U

غرض  لشركة : بيع مو د  لتجميل 

/  لتفاوض

وعموما  نجاز كل  لعمليات  لتي 

مباشرة  غيف  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات  ملذكوجة و لتي من شانها 

أن تساهم في تنمية  لشركة .

 99 تأسست  لشركة ملدة   :  ملدة 

في  تقييدها  6وم  من  سنة  بتد ء  

 لسجل  لتجاجي 

جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 

 لشركة في مبلغ 100.000  دجهم  

1000 حصة من فئة   مقسم إلى  

100 دجهم لفائدة كل من : 

 لسيد :سميف  لنكاح  1000 حصة 

سميف  لنكاح    تعيين  لسيدة  تم 

كامل  تحمله  مع  للشركة   كمسيفة  

 لصالحيات حس   لقانون  ألسا�سي 

للشركة .

تم  نجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

07/01/2020  تحت  بانزكان بتاجيخ  

جقم 31.
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MASSERVICES ماسيفريس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

)ذ ت  لشريك  لوحيد(

إعالن قانوني عن تأسيس شركة
تبعا للعقد  لعرفي بتاجيخ 13 6نا6ر 

ذ ت  شركة  تأسيس  تقرج    2020

 ملميز ت  لتالية:

ماسيففيس   شركة  -  السم : 

ش .م .م.  )ذ ت  لشريك  لوحيد(                                                                                     

محمد  شاجع   10 جقم  -  ملقر : 

شتوكة  ماسة  حي  لخاجج   لسادس 

أ6ت باها.

-  ملدة : 99 سنة  بتد ء من تا جيخ 

 لتأسيس.

- موضوع  لشركة : وسيط.

دجهم   100.000 جأس  ملال :   -

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة  لو حدة، مقسمة 

كالتالي:

-  لسيد  خباوش  بر هيم : 1.000 

حصة  رتماعية

خباوش  -  لتسيف :عين  لسيد 

ملدة  للشركة  كمسيف وحيد   بر هيم  

غيف محدودة.

بكتابة  تم   إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت    2020 فبف 6ر   11 بانزكان 6وم 

جقم 220  

 لسجل  لتجاجي جقم 19823.
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 SOCIETE LIMOURI DE

TRAVAUX DIVERS  SARL
مد ولة  لجمع  لعام  بمقت�سى 

نونبف    14 بتاجيخ   الستثنائي  ملؤجخ 

جأسمالها  و لتي  لشركة   2018

 09 برقم  دجهم  لكائنة   100.000

زنقة  وعمو  6ت محمد  تزنيت

  تقرج ما6لي : 

-  تفويت حصص  لسيدة حفصة 

جبيعة  و  ليموجي  حنان  و  شريف 

ليموجي   لى  لسيد جشيد ليموجي  

تم  نجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   12/02/2020 بتاجيخ  تيزنيت 

جقم 22/2020.
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شركة GMT-STONE ش. م .م 
محضر  لجمع  لعام  حس  

 03/02/2020 بتاجيخ   الستثنائي 

GMT- قرج  لشريك  لوحيد لشركة 

-STONE-S.A.R.L-A.U

- تحويل مقر  لشركة إلى  لعنو ن 

شاجع    B1 بقعة   100 جقم   لتالي : 

تسيال   ملحمد6ة  لحي  لصناعي 

دشيفة.

تم   إل6د ع  لقانوني   : -  إل6د ع 

بمد6نة  لدى  ملحكمة  البتد ئية 

تحت   10/02/2020 بتاجيخ   نزكان 

جقم  244  لسجل  لتجاجي  جقم 

.19271
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OMCS
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد تسميتها 

OMCS
س.ت : 2543 تاجود نت

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤجخ في  

24/01/2020 بأوالد تا6مة،  تأسست 

محدودة   مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد مميز تها كما 6لي : 

«OMCS« :لتسمية 

موزع  تحويل  ألمو ل،   لهدف: 

تلقي  ألمو ل،  و  إجسال  خدمات، 

د خل  ألج �سي  بكل  لوسائل، 

 ملغربية وتوفيفها،  ستالم  ألمو ل في 

من  لخاجج  بكل  لوسائل،   ملغرب، 

تشريعات  لصرف،  وفق  وتوفيفها 

أرنبية،  دول  إلى  وإجسال  ألمو ل 

أد ء  لفو تيف،  صرف  لعمالت، 

أد ء  لضر ئ ،  لوساطة،  لتجاجة، 

أعمال مختلفة.

زنقة   ،81 جقم   :  ملقر  الرتماعي 

 لرباط،  لنهضة 2، أوالد تا6مة.

 100.000  : جأسمال  لشركة 

دجهــم.

تاجيخ  من  سنة  بتد ء   99  ملدة: 

 لتسجيل بالسجل  لتجاجي.

يسييف  لشركة،  لشريك   لتسييف: 

ملدة  محمد،   لوحيد،  لسيد  طل  

غيف محدودة. 

جأسمال  وزع  توزيع  لحصص: 

فئة  من  حصة   1000 على   لشركة 

لفائدة  بكاملها  محرجة  100دجهم، 

 لسيد  طل  محمد.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 02/02/2020 بتاجيخ  بتاجود نت 

تحت جقم 27.
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 ETABLISSEMENT شركة

 YOUSSEF ESSADIK PRIVE

 SNC

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   12/01/2020

 لتضامن ذ ت  ملميز ت  لتالية:

 ETABLISSEMENT  :  لتسمية 

YOUSSEF ESSADIK PRIVE SNC

 377 بالرقم   :  ملقر  الرتماعي 

بلوك 4  لحي   لجد6د  طانطان

دجهم   100.000  :  لرأسمال 

حصة من فئة    1000 مقسمة على 

100,00 دج هم.

 لهدف : -دجوس  لدعم و لتقوية 

 لشركاء : خيفة  6ت بنعلي، مغربي، 

11/05/1985، ب.ت.و  مزد د بتاجيخ 

JF32984 جقم

مزد د  مغربي،  بنعلي،  مريم  6ت 

بتاجيخ  10/02/1995   ، ب.ت.و جقم 

JF54124

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

6نا6ر و تنتهي في 31 درنبف من كل سنة

: تسيف  لشركة حاليا من   لتسييف 

طرف:

مسيفة ملدة غيف  خيفة  6ت بنعلي  

محددة.

مريم  6ت بنعلي  مساعدة مسيفة 

ملدة غيف محدودة 

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاجي 

بتاجيخ  بطانطان   البتد ئية 

02/02/2020  تحت جقم5311.

348 P

شركة مارينامار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد

جأسمالها  الرتماعي : 10.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 22 زنقة  ملحاجب 

 لغرناطي مالح  لجد6د باب ملريسة 

سال

:  ستيف د   لهدف  الرتماعي 

وتركي   وصيانة  وإصالح  معد ت 

وأنظمة  وشر ء  وتسويق  وتوزيع 

 ملر قبة و لسالة و لنظافة.

كاميف ت  مثل  معينة  أرهزة  بيع 

 ملر قبة وأرهزة إجسال  لهاتف أو أي 

أرهزة  ستشعاج عن بعد.

و ملنتجات  وشر ء  ملعد ت  بيع 

أرهزة  إلنذ ج  تركي    لخاصةب 

بالحريق.

6رتبط  نشاط  أي  عام،  وبشكل 

بالكائن  مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 

أعاله و لذي من  ملرجح أن يساهم في 

تطوير أنشطة  لشركة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

 ملسيف : لحسن  لسقر.
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 « جقم  لتقييد بالسجل  لتجاجي 

30807 بسال.

باملركز  تم  إل6د ع  لقانوني  وقد 

 5 في  بالرباط  لالستثماج   لجهوي 

نوفمبف 2019.
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د6و ن  ألستاذ محمد بنجلون بنقاسم

موثق بالد ج  لبيضاء

100، شاجع عين تاورذ ت إقامة تولي   لرقم 4

 لهاتف : 022.29.52.92/022.29.24.92

شركة إيناد
شركة مساهمة

INAD

بمقت�سى عقد توثيقي تلقاه    -  1

 ألستاذ محمد بنجلون بنقاسم موثق 

بالد ج  لبيضاء بتاجيخ 4 فبف 6ر 2020، 

تم إعد د  لقانون  أل س�سي لشركة 

مساهمة ذ ت  ملميز ت  لتالية :

.STE INAD : لتسمية 

:  لد ج  لبيضاء/   ملقر  الرتماعي 

ملتقى زنقة أحمد  لشر�سي وعلي عبد 

 لرز ق  لطابق  لثاني.

 ملوضوع  : موضوع  لشركة :

تقنية،  دج سة  أي  إرر ء 

أو  و  قطاعية  مالية،   قتصاد6ة، 

تعزيز  بهدف  مشروعات  ستثماجية 

تحقيقها.

لتمثيل  تفويض  أي  مماجسة 

نيابة  و لقيام   ملستثمرين  ملحتملين 

عنهم بجميع  ألعمال  ملتعلقة بذلك.

مر قبة  ستثماج ت أو  ستثماج ت 

 ألشخاص  لطبيعيين أو  العتباجيين، 

 ملقيمين أو غيف  ملقيمين.

في  بأي وسيلة،  مشاجكة  لشركة، 

رميع  لشركات أو  لشركات  لتي تم 

إنشاؤها أو  ملزمع إنشاؤها،و لتي قد 

سيما  وال  بالغرض  لتجاجي،  تتعلق 

رد6دة،  شركات  إنشاء  طريق  عن 

أو  الشتف ك   ملساهمة،  لتوصية 
أو  لحقوق  في  ألوج ق  ملالية 

أو   الرتماعية،  الندماج،  لتحالف 

 لجمعيات  ملشاجكة.

أو  ورميع  لعمليات  لتجاجية 
أو  أو  ملنقولة  أو  ملالية   لصناعية 
 لعقاجية  لتي قد تكون مرتبطة بشكل 
مباشر أو غيف مباشر أو تكون مقيدة 
لغرض  لشركة أو ألي موضوع مشابه 
أو ذي صلة أو من  ملحتمل أن تسهل 

تحقيقه.
 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تقييدها 

بالسجل  لتجاجي.
 300.000  : جأسمال  لشركة 
حصة   3000 إلى  مقسم  وهو  دجهم 
دجهم مرقمة   100  رتماعية بقيمة 
نفس  لفئة  من   3000 إلى   1 من 
و ملحرجة  ونفس  لحقوق  ملكتتبة 
طرف  ملساهمين  من  كامال  بالربع 

طبقا للقانون.
من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 
ديسمبف من   31 فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

كل سنة.
تصريح  الكتتاب  بمقت�سى 
توثيقي  بعقد  تم  و لدفوعات  لذي 
تلقاه  ألستاذ محمد بنجلون بنقاسم 
4 فبف 6ر  بتاجيخ  موثق بالد ج  لبيضاء 

2020  لذي تم إجفاقه بما 6لي :
بيان لالكتتاب و لدفوعات بتاجيخ 

4 فبف 6ر 2020 ملحق جقم 1.
لد6ه  ملبلغ  للبنك  ملودع  شهادة 

بتاجيخ 4 فبف 6ر 2020 ملحق جقم 2.
خمس أوج ق لالكتتاب ملحق جقم 

3 إلى جقم 7.
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
ملساهمي  لشركة   لعادي  لتوثيقي 
تلقاه  و لذي  ش.م.   INAD  ملسماة 
 ألستاذ محمد بنجلون بنقاسم موثق 
بالد ج  لبيضاء بتاجيخ 4 فبف 6ر 2020 

و لذي قرج فيه ما 6لي :
تعيين مسيفي  لشركة وهم :

إبر هيم  لجاي،  محمد   لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.C259921 جقم
 MAROC INVEST  لشركة 
شركة   FINANCE GROUPE
مساهمة ذ ت مجلس إد جة، جأسمالها 
7.000.000 دجهم، مقرها   الرتماعي 
ز وية زنقة   الرتماعي بالد ج  لبيضاء 
أحمد شر�سي وزنقة علي عبد  لرز ق 

 لطابق  ألج�سي حقول أنفا،  ملقيدة 

بالسجل  لتجاجي  ملأخوذ لدى كتابة 

بالد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

من   103523 جقم  تحت   لبيضاء 

تعريفها  لضريبي   لسجل  لتحليلي، 

طرف  من  1087074  ملمثلة  جقم 

 لسيد محمد  بر هيم  لجاي بصفته 

ممثل د ئم للشركة.

بلفضيل،  لحامل  فريد   لسيد 

جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

سنو ت،  ستة  ملدة   VA44422

وصالحياته ستنتهي بمقت�سى  لجمع 

إلحصاء   لعام  لعادي  لسنوي 

حسابات عام 2022.

حسابات  لشركة  مر ق   تعيين 

 LYNA SEBTI مكت    : وهو 

بالد ج  CONSULTING  لكائن 

 ،ALLEE 4 DES ROSEAUX لبيضاء 

طرف  من  ليبيا  ملمثلة  شاجع  ز وية 

مر ق   لينا  لسبتي،   لسيدة 

 لحسابات ملدة سنة و حدة إلى نها6ة 

 رتماع  لجمع  لعام  لعادي إلحصاء 

حسابات  لسنة  لتي ستنتهي بتاجيخ 

31 ديسمبف 2020.

صالحيات :

بمقت�سى محضر  لجمع  لتوثيقي 

INAD ش.م.  ملجلس  إلد جة للشركة 

و لذي تلقاه  ألستاذ محمد بنجلون 

بتاجيخ  بنقاسم موثق بالد ج  لبيضاء 

4 فبف 6ر 2020 و لذي قرج فيه ما 6لي :

محمد  بر هيم  تعيين  لسيد 

 لجاي بصفته جئيس  ملجلس  إلد جي 

و ملد6ر  لعام للشركة.

صالحيات  لرئيس  ملد6ر  لعام.

مكافأة  ملد6ر  لعام.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

للد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

 2020 فبف 6ر   11  لبيضاء وذلك 6وم 

تحت جقم 730377.

بكتابة  بالتسجيل  تم  لتصريح 

للد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

 2020 فبف 6ر   11  لبيضاء وذلك 6وم 

من  لسجل   452329 جقم  تحت 

 لتحليلي.
للمقتطف و لبيان

 ألستاذ محمد بنجلون بنقاسم

350 P

شركة ل.ب.د.ص كومباني
بمور  عقد موثق  لذي يشكل 

محضر  لجمع  لعام  لغيف  لعادي 

بتاجيخ 22 6نا6ر 2020 بالد ج  لبيضاء 

قد تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية :

جفع جأس مال  لشركة عن طريق 

 ملساهمة  لعينية لحمله من 10.000 

دجهم إلى 43.328.500 دجهم.

رد6دة  حصة   433.585 إنشاء 

دجهم   100 ب  تقدج  قيمتها  للشركة 

إموبلييف  الستثماج  شركة  لفائدة 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

ذلك بتاجيخ   لتجاجية بالد ج  لبيضاء 

7 فبف 6ر 2020 تحت جقم 729955.

351 P

شركة نوو إنفست
بمور  عقد موثق  لذي يشكل 

محضر  لجمع  لعام  لغيف  لعادي 

بتاجيخ 22 6نا6ر 2020 بالد ج  لبيضاء 

قد تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية :

جفع جأس مال  لشركة عن طريق 

 ملساهمة  لعينية لحمله من 10.000 

دجهم إلى 5.182.500 دجهم.

رد6دة  حصة   51.725 إنشاء 

دجهم   100 ب  تقدج  قيمتها  للشركة 

إموبلييف  الستثماج  شركة  لفائدة 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

ذلك بتاجيخ   لتجاجية بالد ج  لبيضاء 

7 فبف 6ر 2020 تحت جقم 729954.
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د6و ن  ألستاذ فؤ د  لعلمي

موثق بالد ج  لبيضاء

STE FEDALA FOOD’S
 لرأسمال : 1.200.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي :  ملحمد6ة،  ملنطقة 

 لصناعية  لجنوبية  لغربية تجزئة 
جقم 125 و122

هبة حصص  رتماعية
بمقضتى عقد توثيقي حرج    -  1

من طرف  ألستاذ فؤ د  لعلمي موثق 

6وليو   23 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء 

وه  كل من  لسيدة د6وجي   2018

صفية،  لسيدة د6وجي ليلى و لسيد 

د6وجي جشيد 524 حصة مأخوذة من 

حصص :

حدود   في  د6وجي صفية   لسيدة 

210 حصة.

 لسيدة د6وجي ليلى في حدود 210 

حصة.
حقوق  في  جشيد  د6وجي   لسيد 

144 حصة.

ذ ت  في  لشركة  6متلكونها   لتي 

 ملسؤولية  ملحدودة  ملسماة 
جأسمالها   FEDALA FOOD’S

1.200.000 دجهم ومقرها  الرتماعي  

 ملحمد6ة،  ملنطقة  لصناعية 

 125 جقم  تجزئة   لجنوبية  لغربية 

و122 لفائدة أبائهم وذلك كالتالي :

لفائدة  لسيدة  حصة   278

بوحد6دة منى.

282 حصة لفائدة  لسيد د6وجي 

أحمد.

 لقانون  ألسا�سي  لجد6د للشركة 

بتاجيخ 23 6وليو 2018.

6تبنى  محضر  لجمع  لعام  لذي 

لذ ت   لقانون  ألسا�سي  لجد6د 

 لشركة بتاجيخ 23 6وليو 2018.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني   -  2

باملحكمة  لتجاجية  كتابة  لضبط 

 2019 ديسمبف   25 باملحمد6ة بتاجيخ 

تحت  لرقم 2089.
لإل6د ع و لنشر

 ألستاذ  لعلمي

 353 P

د6و ن  ألستاذ فؤ د  لعلمي

موثق بالد ج  لبيضاء

STE EXTAPORT COMPANY
 لرأسمال : 250.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي :  لد ج  لبيضاء، 

252، أبو ز 6د  لد دو�سي،  ملعاجيف

هبة حصص  رتماعية
بمقضتى عقد توثيقي حرج    -  1

من طرف  ألستاذ فؤ د  لعلمي موثق 

بالد ج  لبيضاء بتاجيخ 23 6وليو 2018 

وه  كل من  لسيد د6وجي أحمد، 

و لسيد  منى   بوحد6دة   لسيدة 

د6وجي جشيد 300 حصة مأخوذة من 

حصص :

حدود   في  أحمد  د6وجي   لسيد 

100 حصة.

حدود  في  منى  بوحد6دة   لسيدة 

100 حصة.

حقوق  في  جشيد  د6وجي   لسيد 

100 حصة.

ذ ت  في  لشركة  6متلكونها   لتي 

 STE  ملسؤولية  ملحدودة  ملسماة 

جأسمالها   EXTAPORT COMPANY

ومقرها  الرتماعي   دجهم   250.000

ز 6د  أبو   ،252  لد ج  لبيضاء، 

البنائهم،   لد دو�سي،  ملعاجيف، 

أخو نهم وأخو تهم وذلك كالتالي :

د6وجي  لفائدة  لسيد  حصة   50

عبد  لرحيم.

د6وجي  لفائدة  لسيد  حصة   50

كريم.

د6وجي  لفائدة  لسيد  حصة   50

هشام.

75 حصة لفائدة  لسيدة د6وجي 

صفية.

75 حصة لفائدة  لسيدة د6وجي 

ليلى.

 لقانون  ألسا�سي  لجد6د للشركة 

بتاجيخ 23 6وليو 2018.

6تبنى  محضر  لجمع  لعام  لذي 

لذ ت   لقانون  ألسا�سي  لجد6د 

 لشركة بتاجيخ 23 6وليو 2018.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني   -  2

باملحكمة  لتجاجية  كتابة  لضبط 

 2018 سبتمبف   20 باملحمد6ة بتاجيخ 

تحت  لرقم 272928.
لإل6د ع و لنشر

 ألستاذ  لعلمي

 354 P

STE FELLAH SERFROU

SARL

 MARCHAND DE GRAINS GROS

IMPORT EXPORT

فالح صفرو

شركة محدودة  ملسؤولية

إنشاء
 5 بتاجيخ  عرفي  سند  بمقت�سى 

فبف 6ر 2020 في صفرو فقد تم إنشاء 

طبقا  محدودة  ملسؤولية  شركة 

فالح  شركة  تسمى   92.5 للقانون 

صفرو مو صفات  لشركة هي كالتالي :

صفرو  فالح  شركة   :  لتسمية 

شركة محدودة  ملسؤولية.

 لهدف : تسويق  لحبوب بالجملة، 

 ستيف د وتصد6ر.

 17 صفرو جقم   :  ملقر  الرتماعي 

زجقطوني مساي.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

99 سنة  بتد ء  : محددة في   ملدة 

من 6وم إنشائها  لنهائي.

في  :محدد   لرأسمال  الرتماعي 

 1000 إلى  6نقسم  دجهم   100.000

حصة 100 دجهم لكل و حدة.

 ملساهمون في  لشركة :

 لسيد عبد  لفتاح بوطوب.

 لسيدة إحسان عمامو.

 لتسييف :  تسيف  لشركة من طرف 

مغربي  بوطوب،   لسيد عبد  لفتاح 

 CB جقم ب.ت.و   1925 سنة  مزد د 

314 6قطن : 20 تجزئة سليم سيدي 

بومد6ن جفا6ف صفرو.

للتوقيع  الرتماعي:  بالنسبة 

بالتوقيع  ملزمة  تكون  فإن  لشركة 

 ألحادي :  لسيد عبد  لفتاح بوطوب.

 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

إن  إل6د ع  لقانوني قد تم لدى 

باملحكمة  البتد ئية  مكت   لضبط 

بصفرو تحت جقم 2725.

 لتسييف

355 P

STE FAVINO CONSULTING

SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

جأسمالها : 10.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 37، زنقة 

 لناضوج

 ملحمد6ة

 لسجل  لتجاجي جقم 17339

إشعاج بقفل  لتصفية

بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف    -  1

 31 بتاجيخ  لقفل  لتصفية  عادي 

2018  ملنعقد بمقر  لشركة  ديسمبف 

تقرج ما 6لي :

من  و لتشطي   قفل  لتصفية 

 لسجل  لتجاجي.

 ملصادقة على حساب  لتصفية.

وإبر ء  مهامه  من  إعفاء  ملصفي 

ذمته.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني    -  2

 ملحكمة  البتد ئية باملحمد6ة 6وم 14 

أكتوبر 2019 تحت جقم 1228.

 إلد جة

356 P
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FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

AUDIT ORGANISATION CONSEIL
 لسيد شريف  لصلح زيدون

خبيف محاس 

05.23.32.27.33/05.23.32.27.50
37، زنقة  لناضوج -  ملحمد6ة

 STE GROUPE SCOLAIRE
JOSEPH HENRY PRIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد
جأسمالها : 400.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 37، زنقة 
 لناضوج -  ملحمد6ة

بمقت�سى  لجمع  لعام    -  1
 الستثنائي بتاجيخ فاتح نوفمبف 2019 
قرج  لشريك  لوحيد ما  باملحمد6ة، 

6لي :
للشركة  تغييف  ملقر  الرتماعي 

وذلك بنقله : 
من 37، زنقة  لناضوج  ملحمد6ة، 
إلى تجزئة إليانس د جنا أوالد لحسن 

بني 6خلف  ملحمد6ة.
من  لقانون   4 وتعد6ل  ملادة 

 ألسا�سي للشركة.
تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة    -  2
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
باملحمد6ة بتاجيخ 9 6نا6ر 2020 تحت 

جقم 52.
بمثابة مقتطف وإشاجة

357 P

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

AUDIT ORGANISATION CONSEIL
 لسيد شريف  لصلح زيدون

خبيف محاس 

05.23.32.27.33/05.23.32.27.50
37، زنقة  لناضوج -  ملحمد6ة

STE SOLIGLASS
SARL

بشريك وحيد
جأسمالها : 1.500.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : حي  لنسيم،  لطابق 
 ألول عماجة 2 شقة 7 -  ملحمد6ة

س.ت جقم 9255
حل وتصفية ش.ذ.م.م.

بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف    -  1
بتاجيخ لقفل  لتصفية   لعادي 

2019  ملنعقد بمقر   20 ديسمبف 

 لشركة تقرج  ما 6لي :

من  و لتشطي   قفل  لتصفية 

 لسجل  لتجاجي.

 ملصادقة على حساب  لتصفية.

وإبر ء  مهامه  من  إعفاء  ملصفي 

ذمته.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني    -  2

6وم  باملحمد6ة   ملحكمة  البتد ئية 

30 ديسمبف 2019 تحت جقم 2125.
 إلد جة

358 P

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

AUDIT ORGANISATION CONSEIL

 لسيد شريف  لصلح زيدون

خبيف محاس 

05.23.32.27.33/05.23.32.27.50

37، زنقة  لناضوج -  ملحمد6ة

 STE IMMOBILIERE BORJ

ESSAOUIRA

SARL

جأسمالها : 10.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 277، حي  لشباب 

س -  ملحمد6ة

س.ت جقم 24819

حل وتصفية ش.ذ.م.م.
1 -  بمقت�سى  لعقد  لعرفي بتاجيخ 

تمت  ملصادقة   2019 ديسمبف   23

على ما 6لي :

 ستقالة  ملسيف6ن من مهامهم.

حل وتصفية  لشركة قبل  ألو ن.

باملقر  مقر  لتصفية  تعيين 

 الرتماعي للشركة.

بحر وي  محمد  تعيين  لسيد 

مصفي  لشركة.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني    -  2

6وم  باملحمد6ة   ملحكمة  البتد ئية 

30 ديسمبف 2019 تحت جقم 2112.
 إلد جة

359 P

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

AUDIT ORGANISATION CONSEIL

 لسيد شريف  لصلح زيدون

خبيف محاس 

05.23.32.27.33/05.23.32.27.50

37، زنقة  لناضوج -  ملحمد6ة

STE DEEPS INDUSTRY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم

 لطابق  لسفلي جقم 1 - بقعة جقم 

182  ملنطقة  لصناعية رنوب غرب  

 ملحمد6ة

بمقت�سى  لعقد  لعرفي    -  1

باملحمد6ة تم   2020 6نا6ر   10 بتاجيخ 

إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بالخصائص  لتالية :

 STE DEEPS  :  لتسمية 

.INDUSTRY

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

:  لطابق  لسفلي   ملقر  الرتماعي 

182  ملنطقة  جقم  بقعة   -  1 جقم 

 لصناعية رنوب غرب   ملحمد6ة.

إلى  تهدف  لشركة   :  لهدف 

 لتدخل في  ملجاالت  لتالية :

تأريف  ملعد ت  لصناعية.

 100.000 في  حدد   :  لرأسمال 

ب  حصة   1000 إلى  مقسمة  دجهم 

على  موزعة  للو حدة  دجهم   100

 لنحو  لتالي :

جونالد  هنفي  سيباستيان   لسيد 

لوكر ن : 50.000 دجهما.

جيتشاجد روزيف  بنيامين   لسيد 

لوكر ن : 50.000 دجهما.

ما مجموعه : 100.000 دجهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتسجيل بالسجل  لتجاجي.

 لشركاء :

سيباستيان هنفي جونالد لوكر ن 

182  ملنطقة  جقم  بقعة   لقاطن 

-  ملحمد6ة  غرب  رنوب   لصناعية 

ت  جقم  لبطاقة  إلقامة   لحامل 

008804 ت.

بنيامين جيتشاجد روزيف لوكر ن 

182  ملنطقة  جقم  بقعة   لقاطن 

-  ملحمد6ة  غرب  رنوب   لصناعية 

ت  جقم  لبطاقة  إلقامة   لحامل 

010455 س.

 لتسييف : عين  لسيد ن :

سيباستيان هنفي جونالد لوكر ن.

بنيامين جيتشاجد روزيف لوكر ن.

مسيف ن للشركة ملدة غيف محدودة.

إلنشاء   %5 6تم  قتطاع   :  ألجباح 

 الحتياط  لقانوني و لباقي 6وضع جهن 

إشاجة  لشركاء.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة.

تحت  تم  إل6د ع  لقانوني    -  2

بالسجل  و لتسجيل   ،214 جقم 

 لتجاجي تحت جقم 25113 باملحكمة 

5 فبف 6ر   البتد ئية للمحمد6ة بتاجيخ 

.2020
من أرل مقتطف وإشاجة

 ملسيف

360 P

STE RICH CAR
SARL AU

بمقت�سى رمع عام  ستثنائي حرج 

في  لرباط 8 6نا6ر 2020 قرج  لشريك 

 لوحيد للشركة RICH CAR ش.م.م. 

ذ ت  لشريك  لوحيد ما 6لي :

طرف  من  حصة   100 تفويت 

 لسيد  لزهر  لحسن إلى  لسيد نوج 

 لد6ن مرحوم.

 ستقالة  لسيد  لزهر  لحسن من 

منصبه كمسيف للشركة.

مرحوم  نوج  لد6ن  تعيين  لسيد 

كمسيف وحيد للشركة.

من  و13   7  ،2 تعد6ل  ملو د 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

تحت جقم 104325 بتاجيخ 12 فبف 6ر 

.2020

361 P
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STE SEFF AUTO
SARL AU

 30 بمقت�سى عقد عرفي محرج في 

تم تكوين نظام أسا�سي   2020 6نا6ر 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت شريك وحيد خصائصها كالتالي :

.STE SEFF AUTO : لتسمية 

 لهدف : تماجس  لشركة  ألهد ف  

 لتالية :

 ستيف د  لسياج ت  لجد6دة 

و ملستعملة.

 الستيف دل و لتصد6ر.

 ستيف د معد ت  إلسعاف و لعتاد.

 2 جقم  محل   :  ملقر  الرتماعي 

عماجة قطاع 2 في 2 زنقة ردة  لرباط.

 10.000  : جأس  ملال  الرتماعي 

دجهم مقسم إلى 100 حصة قيمة كل 

و حدة 100 دجهم.

 لتسييف : تم تعيين  لسيد 6وسف 

بن  لسالم  لحامل لبطاقة  لتعريف 

كمسيف    KB102127 جقم   لوطنية 

وحيد للشركة وملدة غيف محدودة.

وضع  تم   إل6د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية بالرباط تحت جقم 

 لسجل  لتجاجي 143041.

362 P

STE ARENA CARS
SARL AU

عام  ستثنائي  رمع  بمقت�سى 

حرج في  لرباط في 2 فبف 6ر 2020 قرج 

 ARENA للشركة   لشريك  لوحيد 

CARS ش.م.م. ذ ت  لشريك  لوحيد 

ما 6لي :

طرف  من  حصة   100 تفويت 

إلى  لسيد  مزوي  عائشة   لسيدة 

 لحسين  لر شيدي.

مزوي  عائشة   ستقالة  لسيدة 

من منصبها كمسيفة للشركة.

تعيين  لسيد  لحسين  لر شدي 

كمسيف وحيد للشركة.

تعد6ل  ملو د 2، 7، 13 من  لقانون 

 ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

تحت جقم 104328 بتاجيخ 12 فبف 6ر 

.2020

363 P

STE NATAC
SARL AU

عام  ستثنائي  رمع  بمقت�سى 

حرج في  لرباط في 2 فبف 6ر 2020 قرج 

 NATAC للشركة   لشريك  لوحيد 

ش.م.م. ذ ت  لشريك  لوحيد ما 6لي :

طرف  من  حصة   100 تفويت 

 لسيد خالد  مزيكيفة إلى  لسيد رهاد 

و كريم.

 ستقالة  لسيد خالد  مزيكيفة من 

منصبه كمسيف للشركة.

تعيين  لسيد رهاد و كريم كمسيف 

وحيد للشركة.

تعد6ل  ملو د 2، 7، 13 من  لقانون 

 ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

تحت جقم 104327 بتاجيخ 12 فبف 6ر 

.2020

364 P

 STE ARCONIC FIXATIONS

CASABLANCA
س.ت  لد ج  لبيضاء جقم 323.299

تغييف  سم  لشركة
بتاجيخ بمور   ملحضر    -  1 

للشركة   2019 ديسمبف   12

 ARCONIC FIXATIONS

ذ ت  شركة   CASABLANCA

شريك  ذ ت  محدودة  مسؤولية 

وحيد،  لكائن مقرها  الرتماعي بالد ج 

 لبيضاء،  لنو صر  ملنطقة  لحرة ميد 

و55   53  ،50  ،49 باجك تجزئة جقم 

قرج ما 6لي :

 HOWMET تغييف  سم  لشركة إلى

.FIXATION CASABLANCA
للقانون   3 تعد6ل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة بالتو فق.

إنجاز  إل6د ع  لقانوني  تم    -  2

باملحكمة  لتجاجية  بكتابة  لضبط 

 2020 فبف 6ر   10 في  بالد ج  لبيضاء 

تحت جقم 730090.

365 P

 STE CARLSON WAGONLIT
MAROC

SA

س.ت  لد ج  لبيضاء جقم 32.225

تغييف  ملد6ر  لعام

مد والت  محضر   بمور     -  1

ب  مجلس  ملإد جة  ملنعقد 

2020  بالشركة  ملساهمة  22 6نا6ر  

 CARLSON WAGONLIT MROC
دجهم   2.000.000 جأسمالها   SA
مقرها  الرتماعي 22-20 زنقة رياللي 

أوج 6بي  لد ج  لبيضاء تقرج ما 6لي :

عبد  معا6نة  ستقالة  لسيد 

 لحميد  لبفنو�سي من مهامه كمد6ر 

عام للشركة.

تعيين كمد6ر عام رد6د للشركة، 

مو طن  بيفوشو  ستيفان   لسيد 
107 زنقة دونتو  فرن�سي و لقاطن ب 

92300 لفالو  بيفي، فرنسا.

إنجاز  إل6د ع  لقانوني  تم    -  2

باملحكمة  لتجاجية  بكتابة  لضبط 

 2020 فبف 6ر   10 في  بالد ج  لبيضاء 

تحت جقم 730099.

366 P

LE RELAIS FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جأسمالها : 10.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : زنقة ضا6ة  لرومي 

شقة جقم 5 عماجة 13 أكد ل  لرباط

 لسجل  لتجاجي : 142789

بتاجيخ  بمقت�سى عقد عرفي حرج 

 29 بتاجيخ  وسجل   2020 6نا6ر   27

6نا6ر 2020 تم تأسيس ما 6لي :

شركة ذ ت  لخصائص  لتالية :

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 LE RELAIS  :  لعالمة  لتجاجية 

.FOOD

 لهدف  لتجاجي : مطعم.

 ملقر  لتجاجي : زنقة ضا6ة  لرومي 

شقة جقم 5 عماجة 13 أكد ل  لرباط.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تسجيلها 

بالسجل  لتجاجي.

جأسمال  لشركة : 10.000 دجهم.

حمود  أحمد  :  لسيد   لتسييف 

مسيف  لشركة ملدة غيف محدودة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ  باملحكمة  لتجاجية   لقانوني 

تحت جقم  لسجل   2020 فبف 6ر   10

 لتجاجي 142789.
لإل6د ع و لنشر

 لتسييف

367 P

شركة سيتل بوت

SITEL BOT

شركة مبسطة

جأس مالها : 300.000 دجهم

 لكائن مقرها  الرتماعي ب : فاس 

شوج إقامة B1  لطابق  لسفلي 

طريق سيدي حر زم فاس

 لتأسيس
أنشأ   2019 ماجس    29 بتاجيخ 

للشركة  ملبسطة   لنظام  ألسا�سي 

ذ ت  لخصائص  لتالية :

سيتل  شركة   :  السم  لقانوني 

.SITEL BOT بوت

 لشركاء :

 GROUPE شركة كروب أكتكول 

مساهمة  لكائن  شركة   ACTICALL

مقرها  الرتماعي ب »كرون دو�سي ب 

لوكسنبوجك» ممثلها  لقانوني  لسيد 

لوجون أوبرتي:
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شركة  ماجوك  أكتكول  شركة 

مساهمة  لكائن مقرها  الرتماعي ب 

»فاس شوج إقامة B1  لطابق  لسفلي 

طريق سيدي حر زم».

لوجون  ممثلها  لقانوني  لسيد 

أوبرتي.

 ملساهمة في  لنقد :

باملبالغ  نقد6ة  مساهمة  تمت 

مال  لشركة  جأس  وتمثل   لتالية 

بالكامل وهي :

طرف  من  دجهم   299.900 مبلغ 

شركة كروب أكتكول.

100 دجهم من طرف شركة  مبلغ 

أكتكول ماجوك.

جأس  ملال : 300.000 دجهم.

 ملدة : 99 سنة من تاجيخ  لتسجيل 

في  لسجل  لتجاجي.

:غرض  لشركة  غرض  لشركة 

و لخاجج  من  ملغرب  كل  في 

تتطل   تحقيق  ألنشطة  لتي 

تسيف  إلد جة  تجهيز  ملساحات، 

من  بالتعاقد  و لفرق  ملختصة 

 BUSINESS PROCESS  لباطن 

OUTSOURCING خدمة  لزبناء :

مكت   ملساعدة.

مساعدة تقنية.

.HOT LINE

.BACK OFFICE إد جة

خدمة  لزبائن.

6مكن للشركة أ6ضا تنفيذ رميع 

 لعمليات  لتالية :

وتصد6ر  و ستيف د  وبيع  شر ء 

عام  بشكل  رميع  ملنتجات  وتجاجة 

في عالقة مباشرة أو غيف مباشرة مع 

نشاط  لشركة.

رميع  ملعامالت  عام،  وبشكل 

أو  أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجاجية 

 ألوج ق  ملالية أو  لعقاج ت،  ملرتبطة 

بشكل مباشر أو غيف مباشر باألنشطة 

أن  من  ملحتمل  آو  أعاله   ملذكوجة 

تفضل تطوير  لشركة.

رميع  ملعامالت  عام،  وبشكل 
 ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر 
تعزز  أن  من  ملحتمل  أو  سبق  بما 

تنفيذ وتطوير  لشركة.
174 فاس شوج   :  ملقر  الرتماعي 
طريق  B1 لطابق  لسفلي  إقامة 

سيدي حر زم فاس.
:  لسيد أوليفي بلونشاج   لتسييف 

 ملعين كرئيس للشركة.
بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 
سبتمبف   30 بتاجيخ  بفاس   لتجاجي 

2019 تحت جقم 20531.
368 P

شركة كابيمار ماروك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
جأسمالها : 20.700.000 دجهم

مقرها : س إ والد صالح، تجزئة جقم 
97 بوسكوجة -  لد ج  لبيضاء

RC CASABLANCA N° 91.545
IF : 022011402

جفع جأسمال  لشركة
بمقت�سى محضر  لجمعية  لعامة 
ديسمبف   23 بتاجيخ   لغيف  لعاد6ة 

2019 قرج  ملساهمون :
كابيماج  جأسمال  لشركة  جفع 
إلى  دجهم   15.000.000 من  ماجوك 

20.700.000 دجهم.
من  لنظام  لعام   2 تغييف  ملادة 

للشركة.
وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 
 27 6وم  بالد ج  لبيضاء   لتجاجية 

ديسمبف 2019 تحت جقم 727225.
369 P

شركة كابيمار ماروك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
جأسمالها : 20.700.000 دجهم

مقرها : س إ والد صالح، تجزئة جقم 
97 بوسكوجة -  لد ج  لبيضاء

RC CASABLANCA N° 91.545
IF : 022011402

تعيين مسيف رد6د للشركة
بمقت�سى محضر  لجمعية  لعامة 
 2020 6نا6ر   22  لغيف  لعاد6ة بتاجيخ 

قرج  ملساهمون :

أونتونيو  قبول  سقتالة  لسيد 
موجير  د6اس كمسيف للشركة.

تعيين  لسيد كلود هونري لبيز من 
رنسية فرنسية و لحامل لجو ز سفر 
للشركة  كمسيف   11A240802 جقم 

ملدة غيف محدودة.
وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 
 لتجاجية بالد ج  لبيضاء 6وم 27 6نا6ر 

2020 تحت جقم 729224.
370 P

شركة تيكنيبلوس
TECHNIPLUS
شركة مساهمة

جأس مالها : 21.874.000 دجهم
 لكائن مقرها  الرتماعي ب :  لطابق 

3  إلقامة 7 شاجع  ملقامة  لد ج 
 لبيضاء

RC N° 61289
تغييف  ملقر  الرتماعي للشركة

مجلس  قر ج  محضر  بمقت�سى 
قرج   2017 أكتوبر   12  إلد جة بتاجيخ 
مجلس  إلد جة تغييف  ملقر  الرتماعي 
إلى  لعنو ن  لجد6د  لكائن  للشركة 
ب :  لطابق 3  إلقامة 7 شاجع  ملقامة 

 لد ج  لبيضاء.
قر ج  لجمعية  محضر  بمقت�سى 
 لعامة  الستثنائية للشركة  ملنعقدة 
قرج   2017 نوفمبف  فاتح  بتاجيخ 
قر ج  على   ملساهمون  ملصادقة 
تغييف  ملقر  بشأن  مجلس  إلد جة 

 الرتماعي للشركة.
وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 
 لتجاجية بالد ج  لبيضاء 6وم 9 أكتوبر 

2019 تحت جقم 717305.
371 P

STE BSISSOU
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرج  لشركاء   2020 6نا6ر   23 بتاجيخ 

ما 6لي :
 إلغالق  لنهائي للشركة.

لذمة  فيه  جرعة  ال  كامل  إبر ء 
لشركة  لسيد  لطي    ملصفي 

مضماض في كل مر حل  لتصفية.

للشركة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 4 بتاجيخ  بسال  باملحكمة  البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 34024.
372 P

STE LE GOUT PRESTIGIEUX
ش.م.م.

بشريك وحيد
 لرأسمال  الرتماعي : 100.000 

دجهم
 ملقر  الرتماعي :  لطابق  لسفلي 

 ملغرب  لعربي، عماجة د تجزئة 278 
 لقنيطرة

 14 بمقت�سى  لقر ج  ملؤجخ بتاجيخ 
قرج  لشريك  لوحيد   2020 6نا6ر 
 LE GOUT PRESTIGIEUX لشركة 

ش.م.م. بشريك وحيد ما 6لي :
 LE GOUT شركة  تصفية 
بشريك  ش.م.م.   PRESTIGIEUX
للمسطرة  لقانونية  وحيد  تباعا 
وتسمية  لسيد  بها  لعمل   لجاجي 
بنزكري 6ونس كمصفي للشركة وتم 
:  لطابق  ب  مقر  لتصفية  تحد6د 
د  عماجة   لسفلي  ملغرب  لعربي، 

تجزئة 278  لقنيطرة.
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
فبف 6ر   5  البتد ئية بالقنيطرة بتاجيخ 

2020 تحت جقم 74155.
373 P

STE TUDIO SYSTEMS
ش.م.م.
SARL

 لرأسمال  الرتماعي : 440.000 
دجهم

 ملقر  الرتماعي :  لطابق  لر بع، 
عماجة جقم 30 شقة جقم 10، ز وية 
زنقة موالي عبد  لحفيظ وزنقة 

6وسف  بن تاشفين - حسان  لرباط
بتاجيخ  بمقت�سى  لقر ج  ملؤجخ 
شركة  شركاء  قرج   2019 6وليو   29

TUDIO SYSTEMS ش.م.م ما 6لي :
في  لرأسمال  الرتماعي   لزيادة 
إلى  ليصل  دجهم   320.000 للشكرة 

800.000  دجهم عن طريق :
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من  لحساب  لخاص   لسح  
بدفاتر  لشركة  و ملسجل  للشركاء 

و لتابع له.
لنشاط  إضافة  لعنصر  لتالي 

 لشركة :
وتصد6ر  ملعد ت   ستيف د 

و لخدمات.
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
فبف 6ر   11 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت جقم 104.345.
374 P

 EPAG - ECOLE
 PROFESSIONNELLE

 D’AUDIOVISUEL ET DE
GRAPHISME PRIVE

SARL AU
 ملقر : 285، شاجع محمد  لخامس، 

 لشقة 11، 12 و13،  لرباط
 لرقم  لضريبي : 3341927
  لسجل  لتجاجي بالرباط 

جقم 85211
تغييف  لنظام  ألسا�سي

تغييف  سم  لشركة و لغرض 
 الرتماعي

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 2019 أكتوبر   28 بتاجيخ   ملنعقد 
 INSTITUT DE GESTION لشركة 
ذ ت   HOTELIERE SARL AU

 لرأسمال 510.000 دجهم تقرج :
من  تغييف  سم  لشركة 
 INSTITUT DE GESTION
 EPAG إلى   HOTELIERE SARL AU
 - ECOLE PROFESSIONNELLE
 D’AUDIOVISUEL ET DE

.GRAPHISME PRIVE SARL AU
: مدجسة  تغييف  لغرض  الرتماعي 

مهنية للفنون سمعية وبصرية.
للنظام  و3   2 جقم  تغييف  ملادة 

 ألسا�سي.
لقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 
في  ألرل  لقانوني  بالرباط   لتجاجية 
جقم  تحت   2020 فبف 6ر   10 6وم 

.104325
375 P

شركة صبفي كاش
ش.م.م ش.و

جأسمالها : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : شاجع محمد 

 لخامس، عماجة 81،  لرقم 1، 

سيدي قاسم

بيع رميع  لحصص
ررت  بمقت�سى  ملد ولة  لتي 

بتاجيخ 12 ديسمبف 2019 فإن  لجمع 

أعاله  للشركة  ملذكوجة   الستثنائي 

قرج ما 6لي :

كل  بيع  و ملو فقة على   ملصادقة 

عز  لد6ن  صبفي  حصص  لسيد 

6ونس  للسيد  لصا6ح  حصة   1000

يعني  هذ   ألخيف  أصبح  و فق   لذي 

رميع  له  6ونس   لسيد  لصا6ح 

 لحصص وهي 1000 حصة.

وبالتالي  ستقالة  لسيد صبفي عز 

 لد6ن من شركة صبفي كاش وتسمية 

 لسيد  لصا6ح 6ونس  ملسيف و لشريك 

 لوحيد لشركة صبفي كاش.

مقرها ب : شاجع محمد  لخامس، 

عماجة 81  لرقم 1، سيدي قاسم.

 إل6د ع  لقانوني : لقد تم باملحكمة 

6وم  قاسم  بسيدي    البتد ئية 

11 فبف 6ر 2020 تحت جقم 51/2020 

وجقم  لسجل  لنجاجي 25547.
من أرل  لنسخ و لبيان

376 P

ANOUAR PAPERS
SARL AU

 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم

تجزئة  لعمر ن  لجد6د، جقم 3038، 

سلو ن، إقليم  لناضوج

في  مؤجخ  عرفي  عقد  على   بناء 

تم وضع  بالناضوج،   2020 6نا6ر   10

محدودة  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

 لشروط  لتالية :

.APERS SARL AU

 ملوضوع : تهدف  لشركة إلى :

مطبعة ومكتبة ؛

بيع أدو ت وأمتعة  ملكت  وآالت 

معلوماتية ؛

وأدو ت  آالت  وتصد6ر   ستيف د 

معلوماتية ومكتبية ؛

بجميع  عامة  لقيام  وبصفة 

 ملعامالت  لعقاجية،  لتجا6ة و لصناعية 

تكون لها عالقة من بعيد أو من قري  

بهدف  لشركة أو تمكينه من تحقيقه.

تجزئة  لعمر ن   : مقر  لشركة 

إقليم  سلون،   ،3038 جقم   لجد6د، 

 لناضوج.

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.

مدة  لشركة : 99 سنة.

جأسمال  لشركة   :  لرأسمال 

محدد في 100.000 دجهم.

 لتسييف :  لسيد بياي أنو ج.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالناضوج بتاجيخ 

23 6نا6ر 2020 تحت جقم 105 سجل 

تجاجي جقم 19227.

377 P

 STE MALAKRIF IMPORT

EXPORT

SARL

 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم

حي أوالد بوطي ، سكتوج س جقم 1، 

 لناضوج

بمقت�سى محضر  لجمع  لعام غيف 

 لعادي  ملنعقد بتاجيخ 20 6نا6ر 2020 

قرج  ملساهمون ما 6لي :

حصة   222  ملو فقة على تفويت 

بمبلغ 100 دجهم لكل و حدة منها من 

 لسيد هرو �سي نجيم إلى كل من 333 

حصة لفائدة  لسيد هرو �سي سعيد 

و333 حصة للسيد بواللة حسن.

هرو �سي  من  لسيد  كل  تعيين 

سعيد و لسيد بواللة حسن مسيف6ن 

ردد للشركة.

للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 

من شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد إلى شركة محدودة 

 ملسؤولية.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط 

بالناضوج  لدى  ملحكمة  البتد ئية 

بتاجيخ 5 فبف 6ر 2020 تحت جقم 122.

378 P

 CPMG PRIVE
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بتاجيخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بالرباط تم تأسيس   2020 6نا6ر   29

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

ش.م.م باملو صفات  لتالية :

.CPMG PRIVE SARL : لتسمية 

تعليم  مركز   :  لهدف  الرتماعي 

 للغات.

  ملقر  الرتماعي : عماجة 30  لشقة 8 

حسان،  لوكيلي،  أحمد  موالي  حي 

 لرباط.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

مقسمة على 1000 حصة لكل و حدة 

100 دجهم.

جزق  لكرومبي   : مسيفي  لشركة 

ومازن نز ج لفتفة غيف محدودة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجاجية   لقانوني 

بالرباط بتاجيخ 12 فبف 6ر 2020 تحت 

جقم 87940.

379 P
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 TARQUISTE

AMENAGEMENT
SARL AU

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : إقامة  إلقالع، 

عماجة C، مكت  جقم 1،  لطابق 

 ألج�سي،  لوفاق، تماجة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حرج بتماجة 

وضع  تم   2020 6نا6ر   24 بتاجيخ 

ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

مسؤولية محدودة وذ ت  لخصائص 

 لتالية :

 TARQUISTE  :  لتسمية 

.AMENAGEMENT SARL AU

 لهدف : هدف  لشركة هو :

بناء  ملباني و لعقاج ت  لسكنية.

إقامة  إلقالع،   :  ملقر  الرتماعي 

1،  لطابق  جقم  مكت    ،C عماجة 

 ألج�سي،  لوفاق، تماجة.

6وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

جأس  ملال : 100.000 دجهم موزع 

حصة  كل  قيمة  حصة   1000 على 

دجهم حرجت كلها ووزعت على   100

 ملساهم  لوحيد  لذي قدم مساهمة 

نقد6ة بقيمة 100.000 دجهم.

:  لسيد  لحسن   لشريك  لوحيد 

جقم  ب.و.ت  حامل   لخملي�سي، 

6نا6ر  فاتح  مو ليد  من   A522819

رنسية  ذو  في  لحسيمة،   1920

بتجزئة  لبساتين  و لقاطن  مغربية، 

جقم 1، حي  ألندلس، تماجة.

عين  لسيد  لحسن   :  لتسييف 

غيف  ملدة  للشركة  مسيف   لخملي�سي 

محدودة.

تسجيل  لشركة  تم   :  لتسجيل 

تحت  بتماجة   في  لسجل  لتجاجي 

جقم 129485.
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

380 P

MERALSTORE.COM

SARL AU

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 10.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 42، شاجع عقبة، 

شقة جقم 2، أكد ل،  لرباط

تأسيس
حرج  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 6نا6ر   27 بتاجيخ  بالرباط 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

مسؤولية محدودة وذ ت  لخصائص 

 لتالية :

 MERALSTORE.COM : لتسمية 

.SARL AU

 لهدف : هدف  لشركة هو :

بيع منتجات  لتكنولوريا  لفائقة 

على شبكة  إلنتفنت.

 ملقر  الرتماعي : 42، شاجع عقبة، 

شقة جقم 2، أكد ل،  لرباط.

6وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

دجهم موزع   10.000  : جأس  ملال 

حصة  كل  قيمة  حصة   100 على 

دجهم حرجت كلها ووزعت على   100

 ملساهم  لوحيد  لذي قدم مساهمة 

نقد6ة بقيمة 10.000 دجهم.

إ6كيبي،  حمزة   :  لشريك  لوحيد 

جقم  للبطاقة  لوطنية  حامل 

فبف 6ر   24 مو ليد  من   ،EJ430473

1978 بالد ج  لبيضاء، مغربي  لجنسية، 

و لقاطن بإقامة أطلنتيك 2، عماجة ك 

 لطابق  لثاني، جقم 108،  لد ج  لبيضاء.

 لتسييف : عين  لسيد حمزة إ6كيبي 

مسيف للشركة ملدة غيف محدودة.

 لتسجيل : تم تسجيل  لشركة في 

 لسجل  لتجاجي بالرباط تحت جقم 

.142807
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

381 P

RANCH ADAROUCH
S.A

جأسمالها  الرتماعي : 250.000.000 

دجهم

 ملقر  الرتماعي : 2 ز وية محج 

 لجز ئر وزنقة سطات،  لطابق 

 ألول،  لرباط

 لسجل  لتجاجي بالرباط 21051

 لتعريف  لجبائي 03301179

 لزيادة في جأسمال  لشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

بتاجيخ  للشركة  ملؤجخ    الستثنائي 

25 سبتمبف 2019 قرج  ملساهمون :

جأسمال  لشركة  في  -  لزيادة   1

لرفعه  دجهم   19.000.000 بقيمة 

إلى  دجهم   231.000.000 من 

250.000.000 دجهم عن طريق خلق 

 100 قيمتها  رد6د  سهم   190.000

دجهم لكل سهم  لتي تم  كتتابها من 

عن   Finance Com شركة  طرف 

مع  لحساب  مقاصة  إرر ء  طريق 
 لجاجي للمساهمين وذلك بعد تنازل 

باقي  ملساهمين بصفة فرد6ة.

للقو نين   2 تعد6ل  ملادة   -  2

 ألساسية للشركة.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني بالسجل 

ديسمبف   17  لتجاجي بالرباط بتاجيخ 

2019 تحت جقم 7939.

382 P

ARGAN INVEST
S.A

جأسمالها  الرتماعي : 22.000.000 

دجهم

 ملقر  الرتماعي : 30 شاجع موالي 

6وسف،  لد ج  لبيضاء

 لسجل  لتجاجي بالد ج  لبيضاء 

175343

 لتعريف  لجبائي 1107242

 لزيادة في جأسمال  لشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

بتاجيخ  للشركة  ملؤجخ    الستثنائي 

20 ديسمبف 2019 قرج  ملساهمون :

جأسمال  لشركة  في  -  لزيادة   1

بقيمة 27.928.900 دجهم لرفعه من 

38.071.000 دجهم إلى 22.000.000 

 279.289 خلق  طريق  عن  دجهم 

لكل  دجهم   100 قيمتها  سهم رد6د 

طرف  من  تم  كتتابها  سهم  لتي 

طريق  عن   Finance Com شركة 
مع  لحساب  لجاجي  مقاصة  إرر ء 

باقي  تنازل  بعد  وذلك  للمساهمين 

 ملساهمين بصفة فرد6ة.

 7 و ملادة   2 تعد6ل  ملادة   -  2

للقو نين  ألساسية للشركة.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني بالسجل 

بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجي 

8 6نا6ر 2020 تحت جقم 722341.

383 P

INFINITY EXPORTS
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 

تأسيس  تم   ،2019 ديسمبف   25

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لخصائص  لتالية :

 INFINITY EXPORTS  :  لتسمية 

.SARL

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.

شاجع عقبة،   ،42  : مقر  لشركة 

شقة جقم 2، أكد ل،  لرباط.

 لهدف  الرتماعي : رعلت  لشركة 

إما  د خل  ملغرب وخاجره  لها  هدفا 

لحسابها أو حساب  لغيف أو باالشتف ك :

 ألعمال  إلد جية بصفة عامة.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

مكون من 1000 حصة من فئة 100 

مقسمة  للحصة  لو حدة  دجهم 

كالتالي :

 لسيد خليفة دفا6لي 900 حصة ؛

عبد  لرحمان  موالي   لسيد 

حسنا6ن 100 حصة.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تأسيس 

 لشركة.
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وموالي  دفا6لي  خليفة   :  ملسيف 

عبد  لرحمان حسنا6ن

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

6نا6ر إلى 31 ديسمبف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاجية بالرباط 6وم 12 فبف 6ر 2020 

تحت جقم 87948.

384 P

FARAH DEVELOPPEMENT
SARL AU

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
جأسمالها : 10.000 دجهم

مقر  لشركة : زنقة و د زيز، عماجة 
جقم 9، أكد ل،  لرباط

 RC : 80587 

فسخ مبكر للشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

6نا6ر   14 بتاجيخ   الستثنائي  ملنعقد 

و لشريك  لوحيد  قرج  ملسيف   2020

 لفسخ  ملبكر للشركة وتعيين  لسيد 

لبطاقة  فؤ د،  لحامل  عبد  ملومني 

 B238871 جقم   لتعريف  لوطنية 

مقر  وتحد6د  للشركة  كمصفي 

 لتصفية بمحل إقامة  ملصفي.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

  لتجاجية بالرباط 6وم 12 فبف 6ر 2020 

.D104382 تحت جقم

385 P

MAROC TGHAPH
ش.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد

 ملحل جقم 4، شاجع  لجرف قو س، 

طريق قنيطرة، سال

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد

بمقت�سى عقد عرفي  ملؤجخ بسال 

تأسيس  تم   ،2019 6وليو   22 6وم 

ذ ت  محدودة  ملسؤولية  شركة 

ذ ت  لخصائص   لشريك  لوحيد 

 لتالية :

 MAROC TGHAPH  :  لتسمية 

ش.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد.

 لهدف  الرتماعي :

 لطباعة ؛

مقاول إعالنات ؛

مقاول تزيين )د6كوج(.

 ،4 جقم  :  ملحل   ملقر  الرتماعي 

شاجع  لجرف قو س، طريق قنيطرة، 

سال.

 ملدة : 99 سنة.

حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 
قدجه  مبلغ  في  جأسمال  لشركة 

 1000 إلى  مقسمة  دجهم   100.000

حصة  رتماعية قيمة  لو حدة منها 

دجهم رميعها مكتتبة ومحرجة   100

من طرف  لسيد أمين  لدوهيبي.

 لسيد أمين  لدوهيبي 1000 حصة ؛

مجموع  لحصص  الرتماعية 

1000 حصة  رتماعية.

 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى 31 ديسمبف.

أمين  تعيين  لسيد   :  لتسييف 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف   لدوهيبي 

محدودة.

تقييد  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

 لشركة بالسجل  لتجاجي للمحكمة 

  البتد ئية بسال 6وم 12 ديسمبف 2019 

تحت جقم 30949.

386 P

C.S.S BUILDING
SARL AU

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 6نا6ر   31 باملحمد6ة بتاجيخ 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 C.S.S BUILDING  :  لتسمية 

.SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

تادلة،  شاجع   :  ملقر  الرتماعي 

  لطابق  لثاني، دجب مر كش، بلوك 9، 

 لرقم 94،  لعالية،  ملحمد6ة.

في  مقاول   : موضوع  لشركة 
مباني،  أو  لبناء،   ألعمال  ملختلفة 

مروج عقاجي.
مبلغ  في  حدد   : جأسمال  لشركة 
 1000 إلى  مقسمة  دجهم   100.000
دجهم   100 بقيمة  حصة  رتماعية 

للو حدة موزعة كالتالي :
 1000 سعادي  لحسن   لسيد 

حصة.
 ملدة : 99 سنة.

 لتسييف : أسند إلى  لسيد سعادي 
.Q214809 لحسن، بطاقته جقم 

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة.

 203 جقم  تم  إل6د ع  لقانوني 
جقم  بالسجل  لتجاجي  و لتقييد 
في  ملحكمة  البتد ئية   25103

باملحمد6ة بتاجيخ 4 فبف 6ر 2020.
لالستخالص و إلشاجة

387 P

ALTUS LAB COM
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
55، زنقة تانسيفت، جقم 7، أكد ل، 

 لرباط
 لسجل  لتجاجي جقم 118401

بمور  محضر  لجمعية  لعامة 
 لغيف  لعاد6ة بتاجيخ 15 نوفمبف 2019 

تقرج ما 6لي :
تصفية  لشركة.

6وسف  تعيين  لسيد  لدجقاوي 
كمصفي للشركة.

باملحكمة  لتجاجية  إ6د ع  تم 
2020 تحت  22 6نا6ر  بالرباط بتاجيخ 

.D104037 جقم
388 P

 SUPER MARCHE AUTO
SARL

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2019 ديسمبف   31 6وم  بالرباط 
قرج  لجمع  لعام غيف  لعادي لشركة 
 SUPER MARCHE AUTO SARL
شاجع موالي  سماعيل،   ،42 مقرها 
 200.000 جأسمالها  حسان،  لرباط 

بالسجل  لتجاجي  دجهم  ملسجلة 

بالرباط تحت جقم 43043 ما 6لي :

 SUPER MARCHE حل  لشركة 

.AUTO SARL

لخبال  عز  لد6ن  تعيين  لسيد 

بتحقيق  وذلك  مصفي  لشركة 

 ألصول وتسد6د  لخصوم.

تصفية  لشركة  مقر  تحد6د 

موالي  شاجع   ،40  : بالعنو ن  لتالي 

 سماعيل، حسان  لرباط.

لدى كتابة  تم  إل6د ع  لقانوني  

بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ 

.104322

389 P

ZM PROFILES
ش.م.م

س.ت : 138019  لرباط

في  مؤجخ  قر ج  بمقت�سى   -  I 

قرج  لسيد سعيد   2019 أكتوبر   23

للشركة   مستغفيف  لشريك  لوحيد 

ما 6لي :

100% من  1 -  ملصادقة على بيع 

حصة   500(  لحصص  الرتماعية 

 رتماعية(  لتي كانت تمتلكها  آلنسة 
 ZM PROFILES جراء  لزياني في شركة

إلى  لسيد سعيد مستغفيف.

-  ستقالة  آلنسة جراء  لزياني   2

من مهامها كمسيفة للشركة.

3 - تغييف  لشكل  لقانوني للشركة 

من شركة محدودة  ملهام إلى شركة 

محدودة  ملهام ذ ت  لشريك  لوحيد.

4 - تحويل مقر  الرتماعي للشركة 

 ،4 شقة  شاجع  ألبطال،   15  : من 

أكد ل،  لرباط إلى ملتقى زنقة  لشاج 

متجر   299 جقم   وشاجع  ملدجسة 
جقم 3، حي  البنعات، سال.

5 - تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني   -  II

باملحكمة  البتد ئية  كتابة  لضبط 

تحت جقم   2020 6نا6ر   9 6وم  بسال 

.103854

390 P
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GAMBA OUALIDIA
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 بشريك و حد

تأسيس
حرج  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 
بالد ج  لبيضاء بتاجيخ 23 ديسمبف 2019 
تم وضع  لنظام  ألسا�سي لشركة ذ ت 
ذ ت  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 ملبينة فيما 6لي :
.GAMBA OUALIDIA : لتسمية 

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

:  لصيد  هي  من  لشركة   لغا6ة 
 لبحري،  لتصد6ر و الستيف د.

 ملقر :  لبنا6ة 18، شاجع  ملقاومة، 
 لطابق 4،  لشقة 8،  لد ج  لبيضاء.

سنة   99 حددت مدتها في   :  ملدة 
 عتباج  من تاجيخ تأسيسها  لنهائي.

جأس  ملال  لجماعي : 100.000 دجهم 
 ملوزع كما 6لي :

 100.000 كمال  لصبفي   لسيد 
دجهم 1000 حصة.

تسيف  لشركة من طرف   :  إلد جة 
غيف  ملدة  كمال  لصبفي   لسيد 

محددة.
فاتح  بين  ما   :  لسنة  لجماعية 

6نا6ر إلى متم ديسمبف.
تم  إل6د ع  لقانوني  لقد   : ثانيا 
بالد ج  لبيضاء  باملحكمة  لتجاجية 

تحت جقم 1892.
391 P

AGALA BOUSTANE
SARL AU

أكالة بستان
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك وحيد )في طوج  لتصفية(

جأسمالها : 100.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي :  ملبنى 15 شاجع 
 ألبطال،  لشقة 4، أكد ل،  لرباط

س.ت : 111093
حل شركة

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
للشركة  ملسماة   2019 ديسمبف   13
ش.ذ.م.م.ش.  بستان»  »أكالة 

دجهم  ملقر   100.000 وجأسمالها 

 الرتماعي :  ملبنى 15، شاجع  ألبطال، 

أكد ل،  لرباط  ملغرب   ،4  لشقة 

أهد ف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

 لشركة.

 ،15 مقر  لتصفية  ملبنى  وحدد 

أكد ل،   4 شاجع  ألبطال،  لشقة 

 لرباط  ملغرب.

وعين :

للبطاقة  حامل  أنس،   لسيد 

تجزئة   : ب  UC132238  لقاطن 

 ملسيفة جقم 321،  لريساني.

وعند  القتضاء  لحدود 

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  ومحل  محل  ملخابرة  لهم 

  لعقود و لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 

 ،4 شاجع  ألبطال،  لشقة   15  ملبنى 

أكد ل،  لرباط.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

  لتجاجية بالرباط بتاجيخ 3 فبف 6ر 2020 

تحت جقم 104214.

392 P

 LE DOMAINE DES 4

SAISONS
SARL

تحويل  ملقر  الرتماعي
شركة  مقر  نقل  إثر  على   -  1 

 LE DOMAINE DES 4 SAISONS

 10.000 جأسمالها  ش.م.م  ملقدج 

مهجي  عماجة   8 من  لرباط   دجهم 

ساحة  2،  لطابق  لسفلي،  شقة 

سال  إلى  ) لعنو ن  لسابق(  صفرو 
دو ج  لجياهنة  لسهول   لجد6دة، 

قبل  من  رد6د(  ملقرج  )عنو ن 

 لجمع  لعام غيف  لعادي للمساهمين 

بتاجيخ 28 نوفمبف 2019، تم تسجيل 

بسال  في  لسجل  لتجاجي   لشركة 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   3 بتاجيخ 

.34052
لإلشاجة و لنشر

 ملسيفة :  آلنسة  6ناس  عماج

393 P

M’CO

شركة محدودة  ملسؤولية

جأسمالها : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 15، شاجع  ألبطال، 

شقة جقم 4، أكد ل،  لرباط

تأسيس شركة
في  مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

18 6وليو 2017 بالرباط قد تم تأسيس 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي 

تحمل  لخصائص  لتالية :

.M’CO : لتسمية 

 لهدف  الرتماعي : نشاط  لتصميم 

و لهندسة  ملعماجية  لد خلية، 

 لخدمات  ملتعددة في  لبناء و لتجاجة.

 ملقر  الرتماعي : 15، شاجع  ألبطال، 

شقة جقم 4، أكد ل،  لرباط.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم

 لشركاء :

كنزة  ملعموجي،  لقاطنة   آلنسة 

شاجع محمد   3 تجزئة  لوالد6ة   7 ب 

بلحسن  لوز ني،  لسوي�سي،  لرباط ؛

 آلنسة فاتن  ملسطا�سي،  لقاطنة 

أوالد بوطي ،   20 كلم  بطريق زعيف، 

 ملنزه  لصخيف ت، تماجة.

 لتسييف :

كنزة  ملعموجي،  لقاطنة   آلنسة 

شاجع محمد   3 تجزئة  لوالد6ة   7 ب 

بلحسن  لوز ني،  لسوي�سي،  لرباط ؛

 آلنسة فاتن  ملسطا�سي،  لقاطنة 

أوالد بوطي ،   20 كلم  بطريق زعيف، 

 ملنزه  لصخيف ت، تماجة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لقانوني 

ومسجل تحت    2020 فبف 6ر   20 في 

جقم 142985.
عن  لشركة

394 P

 UNIVERS BEN EL HOUCINE

DE DISTRIBUTION

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 

23 ديسمبف 2019 تم تأسيس شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة بشريك و حد 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

 UNIVERS BEN EL  :  لتسمية 

.HOUCINE DE DISTRIBUTION

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

شاجع   ،172  :  ملقر  الرتماعي 

كند فة،  ليوسفية،  لرباط.

 لهدف  الرتماعي :  لبيع و لشر ء، 

 لتجاجة بجميع أشكالها،  لخدمات.

كل  لعمليات  عامة  وبصفة 

و لفالحية  و لصناعية   لتجاجية 

عالقة  لها  و ملنقولة  لتي  و لعقاجية 

شأنها  من  و لتي  بنشاط  لشركة 

 ملساهمة في تنمية  لشركة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  لسيد  أسند   :  لتسييف 

لعرو�سي  معمر.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

6نا6ر إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 

دجهم مقسمة   100.000  لشركة في 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

للو حدة موزعة كاآلتي :

 1000 لعرو�سي  معمر   لسيد 

حصة.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

  لتجاجية بالرباط 6وم 10 فبف 6ر 2020 

تحت  بالسجل  لتجاجي  و ملسجلة 

جقم 820.

395 P
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STE RIFINIA CAR

SARL AU

 لسجل  لتجاجي بسال جقم 88835

للقانون  ألسا�سي ومحضر  طبقا 

لشركة   لجمع  لعام  الستثنائي 

جأسمالها   RIFINIA CAR SARL AU

ومقرها  الرتماعي  دجهما   100.000

إقامة  ستود6و  بهت،  و د  شاجع   3 

جقم 145، أكد ل،  لرباط تقرج ما 6لي :

لحسن  حصص  لسيد  بيع   -  1

يعادل  بما  حصة   1000 مجريبة 

100.000 دجهم للسيد فناشة أمين.

2 -  ستقالة  لسيد حمزة مجريبة 

فناشة  وتعيين  لسيد  من  لتسييف 

أمين مسيف وحيد للمدة غيف محددة 

مع سلطة  إلمضاء.

3 - تعد6ل  لقانون  ألسا�سي.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ 

.104270

396 P

شركة روندا

 لسجل  لتجاجي : 20091

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 2.000.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : بقعة 39  ملنطقة 

 لصناعية سيدي بوزكري، مكناس

تحويل  ملقر  الرتماعي
وتخفيض  لرأس  ملال  الرتماعي 

للشركة
محضر  لقر ج ت  بمقت�سى 

6نا6ر   27 بتاجيخ   الستثنائية  ملنعقد 

2020، قرج شركاء شركة جوند  ما 6لي :

من  نقل  ملقر  الرتماعي   -  1

39  ملنطقة  لصناعية سيدي  بقعة 

 بوزكري، مكناس إلى بسمة 1 مخزن 4 

جياض  لزيتون، مكناس.

2 - تخفيض جأس  ملال  الرتماعي 

إلى  دجهم   2.000.000 من  للشركة 

طريق  عن  وذلك  دجهم   400.000

إلى  6صل  بما   متصاص  لعجز 

أن  لعجز  حيث  دجهم   1.200.000

تم  بيان  ملو زنة  لذي  على  6ظهر 

 2018 ديسمبف   31 بتاجيخ  إنشائه 

تم  و لذي   1.207.280,02 بما قدجه 

تأكيده بو سطة شهادة  ملسيف.

من  و7   2  ،4 تعد6ل  ملو د   -  3

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني   -  4

ملكناس  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

بتاجيخ 12 فبف 6ر 2020 تحت جقم 252.
قصد  الستخالص و لنشر

397 P

STE NETSAT

SARL AU

 لرأسمال : 100.000 دجهم

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  لقانون  تم   ،2020 6نا6ر   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

و حد  لخصائص  شريك   ملحدودة 

 لتالية :

 STE NETSAT : لتسمية  الرتماعية 

.SARL AU

مو د  بيع   :  لهدف  الرتماعي 

 اللكتفونية.

 ،1 حي  لرياض   :  ملقر  الرتماعي 

 ،2 جقم  محل  لتجاجي   ،224 جقم 

سيدي عالل  لبحر وي.

 ملدة  الرتماعية : 99 سنة  بتد ء 

من تاجيخ تأسيسها.

 لرأسمال  الرتماعي : حدد جأسمال 

دجهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

موزعة على 1000 حصة من فئة 100 

دجهم للحصة وزعت كما 6لي :

 لسيد أسامة كبدي 1000 حصة.

من  تبدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

: تم تعيين  لسيد أسامة   لتسييف 

غيف  ملدة  كمسيف  لشركة  كبدي 

محدودة.

تم إ6د ع  لسجل  لتجاجي بمكت  

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيفلت 

بتاجيخ 11 فبف 6ر 2020 تحت جقم 19.

398 P

 STE TARIKI BUSINESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد

 ملقر  الرتماعي : 58 مكرج، زنقة 27 

دجب  لقريعة،  لد ج  لبيضاء

 لسجل  لتجاجي جقم : 332491

لقر ج  لشريك  محضر  بمقت�سى 

 لوحيد في شركة طريقي بزنس مؤجخ 

2017 قرج  لشريك  11 أغسطس  في 

 لوحيد ما 6لي :
من  جأسمال  لشركة  جفع   -  1

دجهم   200.000 دجهم إلى   100.000

دجهم   500.000 قدجها  بزيادة  أي 
وذلك بمقاصة مع  لحساب  لجاجي 

للشريك  لوحيد.

 7 نتيجة لذلك تعد6ل  ملادة   -  2

من  لنظام  ألسا�سي للشركة.

3 - تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني  

للد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

بتاجيخ   242901 تحت جقم   لبيضاء 

24 أغسطس 2017.

399 P

BLA CALL
SARL

 ملقر  الرتماعي : 12 زنقة كاميليا، 

حي  لرياض،  لرباط

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملنعقد 

بتاجيخ 28 6نا6ر 2020 تم  التفاق على 

.BLA CALL SARL تأسيس شركة

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

مسؤولية محدودة.

 100.000  : مبلغ جأسمال  لشركة 

دجهم مقسمة على قسمين :

هشام  حرو�سي   لسيد  لعلوي 

500 حصة ؛

 لسيد  بن  لخياط  لزوكاجي وديع 

500 حصة.

.Call Center : لهدف 
 ملقر  الرتماعي : 12 زنقة كاميليا، 

حي  لرياض،  لرباط.

 ملسيف6ن :  لسيد  لعلوي حرو�سي 
هشام و لسيد  بن  لخياط  لزوكاجي 

وديع ملدة 99 سنة.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملذكرة 

 142289 جقم  بالرباط   لتجاجية 

بتاجيخ 5 فبف 6ر 2020.

400 P

SOULYAGRI
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

 بشريك و حد

تأسيس
تقرج  قر ج  لشركاء  بمور  

محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

فإنها  لذلك  وتبعا  و حد،  بشريك 

تتكون من  لسيدة ملياء  ملنوني :

 SOULYAGRI  : تسمية   لشركة 

.SARL AU

نشاط  لشركة :

تسييف  ألج �سي  لفالحية ؛

وتسويق  ملنتجات  وتعيئة  إنتاج 

 لزج عية ؛

و ملشوجة  و لتدجي    لدج سة 

و لعمل  لزج عي.

شاجع  كلمان   ،44  : مقر  لشركة 

7،  لطابق  سيدي علي،  لعماجة جقم 

 ألول، أكد ل  لسفلى،  لرباط.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

إحد ثها  لفعلي.
دجهما على   100.000  : جأس  ملال 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1000

للو حدة.

ملياء  :  لسيدة   لتسييف  لتوقيع 

 ملنوني.
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تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

فبف 6ر   11 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت جقم 142983.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

401 P

CIEPT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت جأسمال : 10.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : تجزئة مو�سي 

 الفرجي، جقم 35، حي صدق، خاجج 

باب سبتة، سال

حل  لشركة
تبعا ملا راء في محضر  لجمع  لعام 

باملقر  الرتماعي   الستثنائي  ملنعقد 

بتاجيخ 14 نوفمبف 2019 تقرج ما 6لي :

من   تصفية  لشركة  بتد ء 

14 نوفمبف 2019.

منح  لسيد فؤ د  لشرقي إبر ء تاما 

ودون تحفظ من تاجيخ بد 6ة نشاط 

 لشركة حتى 6ومنا هذ .

بالعنو ن  مكان  لتصفية  تعيين 
 لتالي : تجزئة مو�سي  الفرجي، جقم 35 

حي صدق خاجج باب سبتة، سال.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 2020 فبف 6ر   2 في  بسال   البتد ئية 

تحت جقم 34081.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

402 P

SYNARCHI
ش.م.م بشريك وحيد

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مسجل في  لرباط بتاجيخ 8 6نا6ر 2020 

قد تم تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بشريك وحيد.

ش.م.م   SYNARCHI  :  لتسمية 

بشريك وحيد.

مهندسة   :  لهدف  الرتماعي 

تشتغل بشكل فردي.
دجهم   10.000  : جأسمال  لشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

للحصة  لو حدة موزعة على  دجهم 

 لشكل  لتالي :

 100  لسيدة  بتسام  لصغيف 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
ز وية زنقة  لهند وفرحات   :  ملقر 

 E عماجة  إقامة  لريحان  حشاد، 

2،  لقبيبات،   لطابق  ألول،  لشقة 

 لرباط.

 ملسيف :  بتسام  لصغيف،  لحاملة 

.X25029 لبطاقة  لتعريف  لوطنية جقم

 لتقييد بالسجل  لتجاجي : بتاجيخ 

4 فبف 6ر 2020 تحت جقم 142259.

403 P

MY CARS LOCATION
بالرباط  حرج  عرفي  عقد  حس  

بتاجيخ 21 6نا6ر 2020 تمت  ملصادقة 

على  لقانون  ألسا�سي للشركة ذ ت 

 لخصائص  لتالية :

 MY CARS : لتسمية  الرتماعية 

.LOCATION

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 لهدف  الرتماعي : كر ء  لسياج ت 

بدون سائق.

إضافي   1 أمل   5  :  ملقر  الرتماعي 

1  لطابق  لسفلي،  جقم  شقة   311

 لرباط.
جأس  ملال : 500.000 دجهم موزعة 

حصة  رتماعية من فئة   5000 إلى 

دجهم محرجة نقد  وهي موزعة   100

كاآلتي :

شريف   لسيد  ملهدي  ليوسفي 

5000 حصة.

 ملدة : 99 سنة بعد  لتأسيس.

:  لسيد  ملهدي  ليوسفي   لتسييف 

شريف مسيف للشركة ملدة غيف محدودة.
: باملركز  لجهوي   إل6د ع  لقانوني 

.RC142251 لالستثماج بالرباط جقم

404 P

CAM COURTAGE
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة لشريك و حد
محرج  عرفي  عقد  بمور    -  1

بتاجيخ 22 ديسمبف 2019 تم تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

لشريك و حد مميز تها كما 6لي :

.CAM COURTAGE : لتسمية 

غرض  لشركة  6كمن   :  لغرض 

فيما 6لي :

وسيط  لتأمين  مهنة  مماجسة 

و ألنشطة  لتي  في  لفروع  ملعتمدة 

تعتبف مرتبطة بمهنة وسيط  لتأمين، 

هذه  تحكم  بمور   لقو نين   لتي 

 ملهنة.
زنقة   ،5 جقم   :  ملقر  الرتماعي 

سال، حسان 10.000  لرباط.

تحد6د  تم   : جأسمال  لشركة 

 100.000 مبلغ  في  جأسمال  لشركة 

إلى  مقسم  بالكامل  مدفوع  دجهم 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1000

إلى   1 من  مرقمة  للحصة  لو حدة، 

1000 وتم  كتتابها من طرف  لشريك 

هو  لقرض  لفالحي   لوحيد  لذي 

للمغرب.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

قر ج  لشريك  بمور    :  إلد جة 

) لقرض  لفالحي للمغرب(،   لوحيد 

لشركة CAM COURTAGE تم تعيين 

أمينة  و ملعطي  ملزد دة   لسيدة 

بتاجيخ 25 ديسمبف 1958 من رنسية 

مغربية مسيفة للشركة.

:  ألجباح  لصافية 6مكنها،   ألجباح 

وبعد قر ج  بعد كل  قتطاع قانوني، 

 لجمعية  لعامة  لعاد6ة  لسنوية، 

أمو ل  الحتياطي  تكون  أو  توزع  أن 

 ملنصوص عليه قانونا.

تم تسجيل  لشركة بالسجل   -  2

 لتجاجي بالرباط تحت جقم 142103.
لإلشاجة و لنص

405 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

AV. AL MASSIRA IMM. MAJID APPT

N° 3 TIFLET

 SOCIETE MUMBAI

TRADING

SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

بمور  عقد عرفي بتاجيخ 3 فبف 6ر 

قانون  وإقامة  إنشاء  تم   2020

 لشركة  لتي تتصف كما 6لي :

 SOCIETE MUMBAI« : لتسمية 

.«TRADING SARL AU

 لصفة  لقانونية : ش.م.م.

:  ألشغال  لعامة،   لهدف 

 لتصد6ر و الستيف د.

 ملقر  الرتماعي : حي  ألمل م 1 جقم 

248 تيفلت.

 ملدة : 99 سنة.

جأس  ملال : 10.000 دجهم مقسمة 

دجهم   100 بقيمة  حصة   100 في 

 AZIM موزعة على  لشريك  لوحيد 

.TIMUR

 AZIM TIMUR :  لسيد   لتسييف 

ملدة   Z4430674 رو ز  لسفر  جقم 

غيف محددة.

6نا6ر  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

وتنتهي في 31 ديسمبف من كل سنة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

11 فبف 6ر  بتاجيخ  بتيفلت   البتد ئية 

2020 تحت جقم 18.

406 P

MRISSI CAR

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت شريك وحيد

بتاجيخ  بمقت�سى عقد عرفي حرج 

8 6نا6ر 2020 تم تأسيس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت شريك وحيد 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :
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.«MRISSI CAR« : تسمية  لشركة

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة ذ ت شريك وحيد.

في  محدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

 1000 إلى  مقسم  دجهم   100.000

100 دجهم  حصة  رتماعية من فئة 

للو حدة.

 لشركاء :  لسيد عبد  الله مري�سي 

جأسمال  لشركة  من   100% ويملك 

أي 1000 حصة.

 لهدف  الرتماعي :  كر ء  لسياج ت 

بدون سائق.

لبنان  زنقة   72  :  ملقر  الرتماعي 

مكت  جقم 5،  لقنيطرة.

تبتدئ  لسنة   :  لسنة  ملالية 

 ملالية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في تاجيخ 

 لتسجيل.

 ملدة : 99 سنة.

هنكاجة  تعيين  لسيدة   :  لتسييف 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيفة  سهام 

محددة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   5  البتد ئية بالقنيطرة بتاجيخ 

2020 تحت  لرقم 74158.

407 P

 EL MASKI TECHNICAL

SERVICE & MAINTENANCE
«ETSM«

SARL AU ش.م.م لشريك و حد

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 6نا6ر   31 بتاجيخ  بالرباط 

 2020 فبف 6ر   4 و ملسجل بالرباط في 

لشركة  إنشاء  لقانون  ألسا�سي  تم 

بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

و حد، لها  ملميز ت  لتالية :

 لشريك  لوحيد :  لسيد عبد هللا 

 ملسكي.

 EL MASKI  :  لتسمية 

 TECHNICAL SERVICE &

 MAINTENANCE «ETSM« SARL

AU ش.م.م لشريك و حد.

غرض  لشركة : للشركة نشاطات 

متعددة د خل  ملغرب وخاجره تتمثل 

في :

خدمة  إلصالح و لصيانة.

 ملنشآت  لصناعية لتفكي   ملو د 

 لغذ ئية.

بدء تشغيل  ملصنع.

 لصيانة.

 ملشرف.

18 شاجع عمر  بن   :  ملقر  لرئي�سي 

 لخطاب  لشقة جقم 2 أكد ل  لرباط.

مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

6وم تأسيسها.
في  حدد   : جأسمال  لشركة 

100.000 دجهم.

إد جيا  مسيفة  :  لشركة   لتسييف 

طرف  لسيد  من  محددة  غيف  وملدة 

عبد هللا  ملسكي.

 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

تسجيل  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  بالسجل  لتجاجي   لشركة 

عن طريق  ملركز  لجهوي لالستثماج 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   12 6وم 

.143017

408 P

 STE FACILITY AFRICA 

 MANAGEMENT
 SARL

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة ذ ت  لخصائص  لتالية :

 :  لتسمية  الرتماعية 

 STE FACILITY AFRICA

.MANAGEMENT SARL

في  مقاولة   :  لهدف  الرتماعي 

- مقاول في   لبناء و ألشغال  ملتنوعة 

 لنظافة.
 8 شقة   30 جقم   :  ملقر  لرئي�سي 
حسان  موالي  حمد  لوكيلي  زنقة 

 لرباط.

مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

6وم تأسيسها.

جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 

دجهم   500.000 مبلغ  في   لشركة 

فئة  من  حصة   5000 على  موزعة 

100 دجهم للحصة وزعت كما 6لي :

 4250  : مستنيف  بعيليط   لسيد 

حصة.

 لسيد بعيليط محمد ج�سى : 500 

حصة.

 250  : بعيليط  سماعيل   لسيد 

حصة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

 لتسييف : تم تعيين  لسيد بعيليط 

غيف  ملدة  للشركة  مسيف  مستنيف، 

محدودة.

تم إ6د ع  لسجل  لتجاجي بمكت  

بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   13 بتاجيخ 

.143075

409 P

عقد تسييف حر ألصل تجاري
)مطعم(

 ملقر  الرتماعي : زنقة  ملطيلع حي 

 ألندلس شفشاون

تطو ن  في  عرفي  عقد  بمور  

و ملسجل   2019 نوفمبف   5 بتاجيخ 

بين   2019 ديسمبف   5 بتاجيخ 

 ملتعاقد6ن.

:  لسيدة خرشوش   لطرف  ألول 

لبطاقة  لتعريف  نبيلة  لحاملة 

L182404  لقاطنة  جقم   لوطنية 

بتجزئة  لعيون  لحي  إلد جي 

شفشاون.

أوالد  :  لسيد   لطرف  لثاني 

لبطاقة  محمد  لحامل  بنسعيد 

 L379212 جقم   لتعريف  لوطنية 

 لقاطن بشاجع محمد أمزيان ممر أبي 

 لحسن  لشاذلي جقم 84 تطو ن.

محمد  لحامل  �سي  عبو  و لسيد 

جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

بشاجع  لجيش  L39938  لقاطن 

 مللكي إقامة  لشروق 2  لطابق 4 جقم 

8 تطو ن.

قرجت  لطرف  ألول إسناد مهام 

لألصل  لتجاجي  لذي   لتسييف  لحر 

)مطعم(  لكائن بزنقة  هو عباجة عن 

إلى  شفشاون  حي  ألندلس   ملطيلع 

10 سنو ت قابلة   لطرف  لثاني ملدة 

ديسمبف  فاتح  من  للتجد6د  بتد ء 

2019 إلى غا6ة 30 نوفمبف 2029.
بمثابة مقتطف وبيان

410 P

ANOTALY
SARL

 ملقر  الرتماعي : شاجع علي يعتة 

مكت  جقم 70  لطابق 2  ملركز 

 لتجاجي وال6ة سانتف تطو ن

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 2020 6نا6ر   13 بتاجيخ   ملنعقد 

 ANOTALY شركة  قرجت  بتطو ن، 

SARL،  لكائنة بشاجع خالد بن  لوليد 

مجمع  ألندلس بلوك أد  لطابق  ألول 

تطو ن ما 6لي :

تحويل  ملقر  الرتماعي   -  1

بن  لوليد  خالد  شاجع  من  للشركة 

مجمع  ألندلس بلوك أد  لطابق  ألول 

: شاجع علي يعتة مكت   إلى  تطو ن. 
2  ملركز  لتجاجي  70  لطابق  جقم 

وال6ة سانتف تطو ن.

4 من  لقانون  تعد6ل  ملادة   -  2

 ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني   -  3

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتطو ن 

2020  ملسجل  6نا6ر   29 بتاجيخ 

بالسجل  لتجاجي تحت جقم 23757.
للنشر و لبيان

 ملسيف

411 P
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إكسكوب ش.م.م

AGRIPRIMEURS
SARL AU

زيادة جأسمال  لشركة
محضر  لجمع  بمقتضيات   -  I
 15  لعام غيف  لعادي  ملنعقد بتاجيخ 
قرج  لشريك  لوحيد   ،2020 6نا6ر 
شركة   «AGRIPRIMEURS« لشركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت شريك 
دجهم   100.000 جأسمالها  وحيد، 
شاجع   ،203 ب  ومقرها  الرتماعي 

 لزجقطوني،  لد ج  لبيضاء ما 6لي :
جفع جأسمال  لشركة من 100.000 

دجهم إلى 400.000 دجهم.
قبول شريك رد6د.

عبد  لرحيم   ستقالة  لسيد 
 لوج قي من منصبه كمسيف.

غيف  ملدة  رد6د  كمسيف  تعيين 
محدودة :

 لسيد عبد  لعالي  لوج قي،   ملزد د 
ذو رنسية   ،1987 أغسطس   15 في 
لبطاقة  لتعريف  مغربية،  لحامل 
و لساكن   BE792959 جقم   لوطنية 
7، طريق  جقم   ،1 زنقة  بحي  لنسيم، 

 زموج،  لد ج  لبيضاء.
 عتماد  لقانون  ألسا�سي  لجد6د 

لشركة ذ ت مسؤولية محدودة.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني   -  II
بالد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
 2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ   لبيضاء 

تحت جقم 730022.
ملخص قصد  لنشر

إكسكوب

412 P

HAMBURG MANHAEIMER
هامبوجغ مانها6مر ش.ذ.م.م

جأسمالها 20.000 دجهم
 ملقر  لرئي�سي : جقم 470،  لطابق 
 ألول، تجزئة خالد، سيدي 6حيى 

زعيف - تماجة
تحويل مقر  لشركة

 10 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 
خالل  قرج  لشركاء   ،2019 ديسمبف 
 نعقاد  لجمعية  لعامة غيف  لعاد6ة 

بمقر  لشركة  ملذكوجة أعاله ما 6لي :

إلى  لعنو ن  مقر  لشركة  تحويل 
جقم  شقة   ،719 عماجة   :  لتالي 
عبد  لرحيم  شاجع   ،2 4،  لطابق 

بوعبيد، بالد بالبفكة، سال.
بمكت   تم   إل6د ع  لقانوني 
بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
جقم  تحت   2020 فبف 6ر   3 بتاجيخ 

.34058
للبيان و الستخالص

413 P

MORCHID ALUMINIUM
شركة محدودة  ملسؤولية

جأسمالها هو 300.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي :  والد عكبة عين 

عتيق تماجة
لقر ج ت  لجمع  لعام  تبعا 
 MORCHID« لشركة   الستثنائي 
محدودة  شركة   «ALUMINIUM
 ملسؤولية،  ملنعقد بتاجيخ 21 أكتوبر 

2019 تم إقر ج :
 ستقالة  لسيد عبد  الله مرشد 
وتعيين  للشركة  كمسيف  مهامه  من 
وجشيد  مرشد  عبد  لرحيم   لسادة 

مرشد كمسيف6ن للشركة.
من  لقانون   14 تعد6ل  لفصل 

 ألسا�سي.
على  لقانون  ألسا�سي   ملصادقة 

 ملعدل.
للشركة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ  بالرباط  باملحكمة  لتجاجية 

22 6نا6ر 2020 تحت جقم 104032.
414 P

 DAR SUD
DEVELOPPEMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
برأسمال قدجه : 100.000 دجهم
مقرها  الرتماعي : 225، شاجع 

 لزجقطوني -  لد ج  لبيضاء
RC 373641

 لزيادة في جأسمال  لشركة
خالل  ملد والت  ملؤجخة  من 
قرج  الرتماع   ،2020 6نا6ر   27 في 
 DAR SUD لعام غيف  لعادي لشركة 
DEVELOPPEMENT SARL ما 6لي :

 100.000 زيادة في جأس  ملال من 

من  دجهم،   15.000.000 إلى  دجهم 

سهم رد6د،   149.000 خالل إنشاء 

دجهم،   100 قدجها  بقيمة  سمية 

مدفوعة بالكامل عن طريق تعويض 

و ملستحقة  بعض  لد6ون  لسائلة 

مملوكة من قبل  لشركاء في  لشركة.

 لتعد6ل  ملقابل للمو د 2 و 7 و 8 

من  لنظام  ألسا�سي.

 لتصد6ق على  لصياغة  لجد6دة 

للنظام  ألسا�سي  ملحدث.

محكمة  في  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ   لد ج  لبيضاء  لتجاجية، 

2 ماجس 2020 تحت جقم 729198.
للنشر و الستخالص

415 P

 DAR SUD

DEVELOPPEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأسمال قدجه : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 225، شاجع 

 لزجقطوني -  لد ج  لبيضاء

تفويت  ألنصبة
مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركاء  قرج   ،2019 أكتوبر   21 في 

 DAR SUD شركة د ج سود للتنمية 

DEVELOPPEMENT ما 6لي :

تفويت  ألنصبة  على   ملصادقة 

 DAR( لالستثماج  سود  د ج  بين 

 (SUD INVESTISSEMENTS

وشركة  محدود6ة  ملسؤولية  شركة 

 CM 2G( لالستثماج  ج   2 م  س 

.(INVESTMENT

من  لنظام   8 تعد6ل  ملادة 

على  و ملصادقة  للشركة   ألسا�سي 

تحيينه.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  لسجل 

بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء،   لتجاجي 

جقم  تحت   2019 17 ديسمبف 

.723729
للنشر و الستخالص

416 P

CARDEX
SARL

Bd ZERKTOUNI ,292

CASABLANCA

تعد6ل  ملادة 2 للقانون  ألسا�سي
 10 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 

 CARDEX ديسمبف 2019، قرج شركاء

من  لنظام   2 تعد6ل  ملادة   ،SARL

 ألسا�سي للشركة.

على  لنظام  ألسا�سي   ملصادقة 

للشركة بعد هذ   لتغييف.

في  ملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء   لتجاجية 

2 ديسمبف 2020 تحت جقم 730485.

417 P

SOCIETE CALERISTA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحت عقد مؤجخ في 22 أغسطس 

حرجت  لقو نين لشركة ذ ت   2019

 لخصائص  لتالية :

 SOCIETE  :  لتسمية 

.CALERISTA

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

نقل  لبضائع   :  لهدف  الرتماعي 

لحساب  لغيف وأعمال مختلفة.

 ملقر  الرتماعي : حي سعادة معازيز 

 وملس  لخميسات.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

كلها على  لشكل  لتالي :

من  حصة   500  : نعيمة  عثمان 

فئة 100 دجهم لكل للحصة.

 500  : عبد  للطيف   ملجيدي 

لكل  دجهم   100 فئة  من  حصة 

للحصة.

 لتسييف : للسيد عثمان نعيمة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
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بالسجل  لتجاجي  تم  لتقييد 

لدى  ملحكمة  البتد ئية بالخميسات 

تحت جقم 28841.

418 P

SOCIETE DOUGOSS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

6نا6ر   28 في  مؤجخ  عقد  تحت 

حرجت  لقو نين لشركة ذ ت   2020

 لخصائص  لتالية :

.SOCIETE DOUGOSS : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

في  مقاول   :  لهدف  الرتماعي 

أعمال  ألجض.

دو ج  مغيكن   :  ملقر  الرتماعي 

ثالثاء  لغرب  سوق  بوطريف   والد 

سوق  جبعاء  لغرب.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

كلها على  لشكل  لتالي :

من  حصة   500  : محمد   صبيع 

فئة 100 دجهم لكل للحصة.

حصة من   500  :  صبيع  الحمر 

فئة 100 دجهم لكل للحصة.

 لتسييف : للسيد  صبيع محمد.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

تم  لتقييد بالسجل  لتجاجي لدى 

أجبعاء  بسوق   ملحكمة  البتد ئية 

 لغرب تحت جقم 22499.

419 P

 SOCIETE JEUNESSE DE

 LA CREATIVITE ET LA

SOPHISTICATION
«SJCS«

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

6نا6ر   10 في  مؤجخ  عقد  تحت 

حرجت  لقو نين لشركة ذ ت   2020

 لخصائص  لتالية :

 SOCIETE JEUNESSE  :  لتسمية 

 DE LA CREATIVITE ET LA

.«SOPHISTICATION «SJCS

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

:  لتصد6ر   لهدف  الرتماعي 

لحساب  ونقل  لبضائع  و الستيف د 

 لغيف و لتجاجة.

 5 حي  زغاج جقم   :  ملقر  الرتماعي 
جقم  ملحل 3 سيدي قاسم.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

كلها على  لشكل  لتالي :

حصة   400  : رعفر   لصحر وي 

من فئة 100 دجهم لكل للحصة.

 لصحر وي نزهة : 300 حصة من 

فئة 100 دجهم لكل للحصة.

 لعيساوي سعيد : 300 حصة من 

فئة 100 دجهم لكل للحصة.
للسيد  لصحر وي   :  لتسييف 

رعفر.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

تم  لتقييد بالسجل  لتجاجي لدى 

قاسم  بسيدي   ملحكمة  البتد ئية 

تحت جقم 28339.

420 P

ELECTRO GENIUS
SARL AU

حل  لشركة قبل  ألو ن
للشريك  قر ج  ستثنائي  إثر  على 

 ELECTRO GENIUS لوحيد لشركة 

6نا6ر   28 بتاجيخ  سجل   SARL AU

2020 تقرج ما 6لي :

 ELECTRO GENIUS حل شركة 

SARL AU قبل  ألو ن.

تسمية مصف للشركة في شخص 

بالخضاج  لحامل  مرو ن   لسيد 

 : جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.AB351322

للشركة  رعل  ملقر  الرتماعي 
 393 جقم  سال  عرصة   : ب  و لكائن 
لتصفية  كمقر  سال،  طريق  ملهد6ة 

حسابات  لشركة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بسال   البتد ئية 

2020 تحت جقم 34104.
421 P

STE SOTRAGOUBTE
SARL AU

 لرأسمال : 100.000 دجهم
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاجيخ 
وضع  لقانون  تم   ،2020 6نا6ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  و حد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :
 STE  :  لتسمية  الرتماعية 

.SOTRAGOUBTE SARL AU
في  مقاول   :  لهدف  الرتماعي 

أعمال  لبناء و ألعمال  ملختلفة.
23 مكرج شاجع   ملقر   الرتماعي : 
حي  لرشاد،  لقرية،  سيدي محمد، 

سال.
 ملدة  الرتماعية : 99 سنة  بتد ء 

من تاجيخ تأسيسها.
حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 
 100.000 مبلغ  في  جأسمال  لشركة 
1.000 حصة من  دجهم موزعة على 
دجهم للحصة وزعت كما   100 فئة 

6لي :
 لسيد  ملد ني نيت  ملد ني : 1000 

حصة.
مجموع  لحصص : 1000 حصة.

 لسنة  الرتماعية : تبدأ من فاتح 
6نا6ر إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

 لتسييف : تم تعيين  لسيد  ملد ني 
نيت  ملد ني، كمسيف للشركة ملدة غيف 

محدودة.
تم إ6د ع  لسجل  لتجاجي بكتابة 
بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
جقم  تحت   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 

.31131
422 P

 STE INVENTORY

MANAGEMENT

SARL

قر ج  لجمع  لعام  إثر  على 

6نا6ر   30 6وم   الستثنائي  ملنعقد 

 INVENTORY« لشركة   2020

شركة   «MANAGEMENT SARL

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة، جأسمالها 

10.000 دجهم، تقرج ما 6لي :

تصفية  لشركة.

د6كوك  حسن  إعالن  لسيد 

كمصفي للشركة.

زنقة   80 جقم   : مقر  لتصفية 

خنيفرة بطانة سال.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بسال  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 

.34092

423 P

 STE COMPTOIR MOHCIN

DE CYCLES MOTO

SARL

قر ج  لجمع  لعام  إثر  على 

6نا6ر   30 6وم   الستثنائي  ملنعقد 

 STE COMPTOIR« لشركة   2020

 MOHCIN DE CYCLES MOTO

ذ ت  ملسؤولية  شركة   «SARL

دجهم،   10.000 جأسمالها   ملحدودة، 

تقرج ما 6لي :

تصفية  لشركة.

لحسن  إعالن  لسيد  لدكيفي 

كمصفي للشركة.

مقر  لتصفية : 24 شاجع  لحسن 

 لثاني قرية  والد مو�سى سال.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بسال  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 

.34092

424 P
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 ئتمانية ميسيون كونساي

مركز  لحد6قة كلم 8.5 طريق  لرباط،  لطابق 3 

جقم 58،  لد ج  لبيضاء

SACRED MAROC

تعد6الت في  لنظام  ألسا�سي للشركة

I - بمور   لجمع  لعام  الستثنائي 

 «SACRED MAROC« لشركة 

تقرج  2020 6نا6ر   9 بتاجيخ    ملنعقد 

ما 6لي :

جأسمال  لشركة  من  -  لرفع   1

من  لرفعه  دجهم   2.000.000 بمبلغ 

 9.359.100 إلى  دجهم   3.359.100

دجهم بمقاصة مع  لحسابات  لجاجية 

للمساهمين  لتاليين :

بمبلغ   SACRED« S.A« شركة 

3.204.800 دجهم.

 BEN M’SICK« شركة 

بمبلغ   CAOUTCHOUC« S.A.R.L

2.377.400 دجهم.

سليم  لصفريوي  منجي   لسيد 

بمبلغ 17.800 دجهم.

2 - معا6نة تخلي بعض  ملساهمين 

بصفة فرد6ة عن حقهم في  الكتتاب 

في عملية  لرفع من  لرأسمال هذه.

نقل  ملقر  الرتماعي لشركة   -  3

»SACRED MAROC» من :

مكرج،  ملنطقة   108 » لرقم 

-  لد ج  جشيد  موالي   لصناعية 

 لبيضاء».

»كلم   : ب  إلى  لعنو ن  لكائن 

شاجع   ،110 9.500  لطريق 

 لشفشاوني،  لحي  لصناعي، سيدي 

 لبفنو�سي -  لد ج  لبيضاء».

- تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة   II

6نا6ر   29 في   لتجاجية بالد ج  لبيضاء 

2020 تحت جقم 728881.

425 P

DREAMWORLD TRAVAUX
SARL AU

جأسمالها 100.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : قصر تزوكاجت و د 
 لنعام صندوق  لبف6د 223 بودني 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ش و
تبعا للمد ولة  لتي تمت في  لجمع 
 2020 6نا6ر   20  لعام  ملنعقد بتاجيخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  قانون  وضع 
ذ ت  وحيد  شريك   ملحدودة 

 لخاصيات  لتالية :
فدوى حجيج  لحاملة   :  لشركاء 
جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.VA55302
 DREAMWORLD« : سم  لشركة 

.«TRAVAUX SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة شريك وحيد.
تزوكاجت  قصر   :  ملقر  الرتماعي 
 223 صندوق  لبف6د  و د  لنعام 

بودني .
في  ملغرب كما   : موضوع  لشركة 

هو في باقي  لدول  ألخرى مقاولة :
 ألشغال  ملختلفة.

بناء شبكة قنو ت  ملياه.
 لري  لزج عي.

مدة  لشركة : 99 سنة.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 
حصة  رتماعية   1000 مقسمة إلى 
قيمة  للحصة  دجهم   100 بقيمة 

مكتتبة ومدفوعة مقسمة كما 6لي :
فدوى حجيج : 1000 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.
عينت  لسيدة   : تسييف  لشركة 

فدوى حجيج مسيفة للشركة.
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
6نا6ر وتنتهي في متم ديسمبف من كل 

سنة.
تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لقانوني 
 2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ  بالرشيد6ة 

تحت جقم 2020/38.
426 P

THE RUBBON GIFTERY

SARL

جأسمالها : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : عماجة 30 شقة 8 

زنقة موالي  حمد  لوكيلي حسان 

 لرباط

 7 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

6نا6ر 2020 تم تأسيس شركة تحمل 

ش.ذ.م.م  »دو  لروبن كيفتفي»   سم 

تتوفر على  ملميز ت  لتالية :

شقة   30 عماجة   :  ملقر  الرتماعي 

زنقة موالي  حمد  لوكيلي حسان   8

 لرباط.

 لهدف  الرتماعي : 1 - مصنع وجق 

)بيع بالتقسيط(.

منتجات  لهد 6ا  رميع  بيع   -  2

و الكسسو ج ت.

مدة  الستمر ج : 99 سنة.

دجهم   100.000  : جأس  ملال 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دجهم موزع كما 6لي :

 لسيدة مونية لزجق : 500 حصة.

 500  : بوالمي   لسيد  بر هيم 

حصة.

 لتسييف : تم تعيين  لسيدة مونية 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيفة  لزجق 

محدودة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر وتنتهي في 31 ديسمبف.

لتكوين   %5 بعد  قتطاع   :  ألجباح 

6وزع  صندوق  الحتياط  لقانوني، 

 لباقي على  لشركاء حس  حصصهم.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

تحت  لسجل  بالرباط   لتجاجية 

 لتجاجي جقم 143007.

427 P

MENADRIM
SARL

جأسمالها : 100.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : عماجة 30 شقة 8 
زنقة موالي  حمد  لوكيلي حسان 

 لرباط
 15 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
6نا6ر 2020 تم تأسيس شركة تحمل 
 سم »مينادجيم» ش.ذ.م.م تتوفر على 

 ملميز ت  لتالية :
شقة   30 عماجة   :  ملقر  الرتماعي 
زنقة موالي  حمد  لوكيلي حسان   8

 لرباط.
منعش   -  1  :  لهدف  الرتماعي 

عقاجي.
مدة  الستمر ج : 99 سنة.

دجهم   100.000  : جأس  ملال 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دجهم موزع كما 6لي :
 900  :  لسيد عبد  لجو د سالوي 

حصة.
 100  :  لسيدة سميفة بلمجدوب 

حصة.
تعيين  لسيد تم   :   لتسييف 
 عبد  لجو د سالوي كمسيف للشركة 

ملدة غيف محدودة.
من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر وتنتهي في 31 ديسمبف.
لتكوين   %5 بعد  قتطاع   :  ألجباح 
6وزع  صندوق  الحتياط  لقانوني، 
 لباقي على  لشركاء حس  حصصهم.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
تحت  لسجل  بالرباط   لتجاجية 

 لتجاجي جقم 143009.
428 P

FÊTER CHEZ K & S
SARL

جأسمالها : 100.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : 1 تجزئة  ماني كرم 

محل 2 تماجة
 28 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
6نا6ر 2020 تم تأسيس شركة تحمل 
ش.ذ.م.م  س»   & »فتي �سي ك   سم 

تتوفر على  ملميز ت  لتالية :
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1 تجزئة  ماني   :  ملقر  الرتماعي 

كرم محل 2 تماجة.

إحياء   -  1  :  لهدف  الرتماعي 

 لحفالت.

مدة  الستمر ج : 99 سنة.

دجهم   100.000  : جأس  ملال 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

دجهم موزع كما 6لي :

 لسيدة كوتر ماهر : 500 حصة.

 لسيدة سعاد زند6ن : 500 حصة.

تعيين  لسيدة  تم   :  لتسييف 

زند6ن  سعاد  و  لسيدة  ماهر  كوتر 

كمسيفتين للشركة ملدة غيف محدودة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر وتنتهي في 31 ديسمبف.

لتكوين   %5 بعد  قتطاع   :  ألجباح 

6وزع  صندوق  الحتياط  لقانوني، 

 لباقي على  لشركاء حس  حصصهم.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

تحت  لسجل  بتماجة   البتد ئية 

 لتجاجي جقم 129505.

429 P

لورنين دزاين

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

قرج  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملسجل في 21 أكتوبر 2019 ما 6لي :

تصفية  لشركة.

محمد  كيف ن  تعيين  لسيد  بن 

 مين كمصفي للشركة.

 3 تعيين عنو ن  لشركة  لكائن بـ 

زنقة و د زيز جقم 3 أكد ل  لرباط.

عن  ملحكمة  لتجاجية   لصادج 

بالرباط تحت جقم  لتقييد بالسجل 

وضع  مللف  جقم   24241  لتجاجي 

.104114

430 P

3E AFRICA

E 3 أفريكا

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

وعنو ن مقرها  الرتماعي 225 شاجع 

 لزجقطوني  لطابق  لتاسع جقم 92 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452339

تأسيس
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون  تم   2020 فبف 6ر   2

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

تقد6م   : بإ6جاز  تسمية  لشركة 

ميد ن  لتسييف  في   الستشاج ت 

و لتنظيم وتتبع  ملشاجيع.

 225  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

شاجع  لزجقطوني  لطابق  لتاسع جقم 

92  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000  : جأسمال  لشركة  مبلغ 

كلها  حصة   100 إلى  مقسمة  دجهم 

ملك  لشركة  لفرنسية  لتياد  في 

.«ALTIAD«

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة :

جوش  ريف جد  ريل   لسيد 

 «GILLES GERARD RAUCH«

رو ز  لسفر  جقم  فرن�سي  لجنسية 

.13DA31943

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء   لتجاجية 

سجلت  حيث   2020 11 فبف 6ر 

 لشركة تحت جقم  لسجل  لتجاجي 

.452339

431 P

SOCIETE THREE COMP

SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

تم   2019 ماي   2 بتاجيخ   الستثنائي 

 التفاق على ما 6لي :

نشاط  توسيع  قرج  لجمع  لعام 

 لشركة ومن  آلن فصاعد   لنشاط 

 لرئي�سي للشركة 6صبح على  لشكل 

 لتالي :

في  و الستشاج ت   لهندسة 

تكنولوريا  ملعلومات.

تطوير  لوي  و لتطبيقات.

بيع  بيع أرهزة  لسمعي  لبصري، 

نظام  و ملكات ،  أرهزة  لكمبيوتر 

 لصوت.

أرهزة  وبيع  صيانة  لكمبيوتر 

 التصاالت  لسلكية و لالسلكية.

 لتفكيبات  لكهربائية.

 الستيف د و لتصد6ر.

من  لقانون   2 تعد6ل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6ونيو   12 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

.D100987 2019 تحت جقم

 لسجل  لتجاجي جقم : 47517.

432 P

SOCIETE THREE COMP

SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 الستثنائي بتاجيخ 24 فبف 6ر 2017 تم 

 التفاق على ما 6لي :

تغييف مقر  لشركة من شاجع عمر 

 1 متجر جقم   50  بن  لخطاب عماجة 

زنقة  لزجقطوني   2  لرباط إلى  لفرج 

متجر جقم 1  لرباط.

إثر وفاة  ملرحومة جحمة بن عموج 

تم تفويض رميع حصصها إلى  لسيد 

عقد  حس   وذلك  عادل  ملدكوجي 

 إلج ثة.

 لتقسيم  لجد6د ألسهم  لشركة 

حس  عقد  إلج ثة :

 9220  : عادل  ملدكوجي   لسيد 

حصة.

 لسيدة موملين هند : 340 حصة.

من   8 و   7 و   4 تعد6ل  لفصل 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   14 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت جقم 281.

 لسجل  لتجاجي جقم 47517.

433 P

TASSIRIRT
SARL

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 2018 ديسمبف   24 بتاجيخ   ملنعقد 

قرج  لجمع  لعام  لرفع من جأسمال 

 لشركة ما 6ناهز مجموع 5.900.000 

دجهم   1.000.000 من  ليفتفع  دجهم 

بإنشاء  وذلك  دجهم   2.000.000 إلى 

59.000 حصة رد6دة نقد .

لحصص   لتقسيم  لجد6د 

 لشركة 6صبح على  لشكل  لتالي :

 7920  :  لسيد نوج  لد6ن دخش 

حصة.

 : دخش  عبد  للطيف   لسيد 

7920 حصة.

 15.000  : دخش  علي   لسيد 

حصة.

 5040  : دخش  عائشة   لسيدة 

حصة.

 5040  : دخش  نعيمة   آلنسة 

حصة.

 9920  : دخش  جشيد   لسيد 

حصة.

 1440  : دخش  فاطمة   لسيدة 

حصة.

 1440  : دخش  أسماء   لسيدة 

حصة.

 1440  : دخش  حسنة   لسيدة 

حصة.
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 2940  : دخش  محمد   لسيد 

حصة.

 1820  : دخش  فضيلة   لسيدة 

حصة.

 ملجموع : 20.000 حصة.

نتيجة للقر ج أعاله 6قرج  الرتماع 

من   11 و   8 و   7  لعام تعد6ل  ملو د 

 لنظام  ألسا�سي على  لنحو  لتالي.

غيف  لعاد6ة  تمنح  لجمع  لعام 

سلطات كاملة على حامل  ألصل أو 

مقتطفات أو نسخة من هذه  لهد 6ا 

رميع  إلرر ء ت  أرل  ستيفاء  من 

 لقانونية.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاجية بالرباط بتاجيخ 27 أغسطس 

2019 تحت جقم 101859.

جقم  لسجل  لتجاجي : 49309.

434 P

SOCIETE OPTIMARK
SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 2019 12 ديسمبف   إلستثنائي بتاجيخ 

تم  إلتفاق على ما 6لي :

قبول  ستقالة  لسيد  ثم   -

6اسمين  و لسيدة  رو ل  لرشرقاوي 

 لشرقاوي من طرف  لجمع  لعام.

قر ج  لجمع  لعام  بمقت�سى   -

إلى  تسييف  لشركة  مهمة  أنيطت 

 لسيد محمد موساوي وبالتالي 6صبح 

 ملسيف  لوحيد للشركة ملدة سنتين.

- قرج  لجمع  لعام إعطاء صالحية 

رو ل  لشرقاوي   لتوقيع  لسيد 

و لسيدة 6اسمين  لشرقاوي بصفتهما 

مد6ر  للشركة.

من  و15   14 تعد6ل  لفصل   -

 لقانون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  ثم  إل6دع  لقانوني 

تحت   2020 6نا6ر   31 بتاجيخ  بتماجة 

جقم 242.

435 P

 SOCIETE COUNTRY

EXPRESS BUS

S.A.R.L.A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

جأسمالها : 100.000.00 دجهم

مقرها  إلرتماعي : أوالد مصباح 

 لرويف قيادة أوالد عياد إقليم 

 لقنيطرة

تأسيس شركة

 10 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  شركة  إنشاء  تم   2020 فبف 6ر 

 ملميز ت  لتالية :

 SOCIETE COUNTRY : لتسمية 

.EXPRESS BUS

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

 ملوضوع : نقل  ملستخدمين لدى 

 لغيف.

من  سنة  بتد ء    99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 ملقر  لرئي�سي : مقرها  إلرتماعي، 

أوالد  قيادة  مصباح  لرويف  أوالد 

عياد  لغرب إقليم  لقنيطرة.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة   1000 على  مقسم  دجهم 

إرتماعية بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لياقوت رلول 1000 حصة.

تم إسنادها إلى  لياقوت   :  إلد جة 

رلول.

 لسنة  لحسابية : تتبدئ من فاتح 

6نا6ر وتنتهي في 31 ديسمبف.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

بسوق أجبعاء  لغرب بتاجيخ 13 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 15/2020.

436 P

AQUANATURA
تأسيس شركة محدوة  ملسؤولية

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -I

تمت   ،2020 فبف 6ر   3 6وم  بالرباط 

لشركة  صياغة  لقانون  لتأسي�سي 

لها  لخصائص  محدودة  ملسؤولية، 

 لتالية :

.AQUANATURA : لتسمية 

 لهدف : مصبنة.

32 ربل توبقال   :  ملقر  إلرتماعي 

محل جقم 1 أكد ل،  لرباط.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.

 لرأسمال : حدد جأسمال  لشركة 

في مبلغ 100.000 دجهم.

تسييف  لشركة  عهد   :  إلد جة 

للسيدة خد6جة بودج ع  لسو�سي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

غا6ة 31 ديسمبف.

وتسجيل  تم  إل6د ع  لقانوني   II

 لشركة بالسجل  لتجاجي للمحكمة 

فبف 6ر   10 بتاجيخ  بالرباط،   لتجاجية 

2020، تحت جقم 988.

437 P

 لشركة  إلتمانية للتدقيق و إلستشاج ت 

 لسعد ني

صوفيد س

محاس  معتمد

سكتوج 9، إقامة أمل، عماجة جقم 12، حي 

 لرياض  لرباط

 لهاتف : 05.37.57.20.33

05.37.71.22.05

 لفاكس : 05.37.71.22.05

sofidace@gmail.com : لبف6د  إللكتفوني 

STJG MAINTENANCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

 27 بناء  على عقد عرفي مؤجخ في 

6نا6ر 2020 بالرباط ومسجل بالرباط 

أعلن  لقانون   2020 فبف 6ر   5 في 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة بالخاصيات  لتالية :

 STJG  :  لتسمية  إلرتماعية 

MAINTENANCE ش.م.م.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 لنشاط  إلرتماعي :  لشركة ذ ت 

نشاط في كل من  ملغرب و لخاجج.

و ملعدنية  -  ألعمال  مليكانيكية 

)للسياج ت،  ملركبات  لخفيفة، 

 ملركبات  لثقيلة، وآالت  لبناء(.

) لسياج ت  صباغة   شغال 

 ملركبات  لخفيفة،  ملركبات  لثقيلة، 

وآالت  لبناء(.

و لقطع  ) للحام  -هيكل  لسياجة 

هيكل  لسياجة  إصالح   ملعدني، 

تركي   مللحقات  أو  ملثق ،   ملخرم 

و لكهربائية،  و ملكونات  مليكانيكية 

أقسام  إلطاج  أو  ستبد ل  إصالح 

 لتالفة و لهيكل، و لقضاء على  ملياه 

تطبيق  وكذلك  و لتسرب  لهو ء، 

طبقات  لطالء و للمسات  ألخيفة على 

 ملركبات(.

إصالح  لدو ئر  إللكتفونية 

و ألنظمة  لكهربائية،  لصيانة، 

) ملركبات  للسياج ت   لدوجية 

آالت   لخفيفة،  ملركبات  لثقيلة، 

 لبناء(.

صيانة نظام  إلمد د و لحقن.

إصالح تشغيل  ملحرك،  لتعليق، 

نظام  لكبح ومكونات نقل   لتوريه، 

 لطاقة.

تركيبها  وإعادة  تفكيك  إلطاج ت 

و لتعليق  و لبطاجيات،  وتجميعها، 

ومنصات  لفر مل وما إلى ذلك.

صيانة  في  - ملشوجة  لتقنية 

وإصالح  ملركبات.

قطع  لغياج  في  - لتجاجة 

و إلكسسو ج ت للسياج ت و ملركبات 

بالتقسيط.

-  لتجاجة في قطع غياج  لسياج ت 

ومعد ت  لسياج ت.

-  ألشغال  ملختلفة.

-  لتد ول.

- ستيف د وتصد6ر.
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سبو،  زنفة   12  :  ملقر إلرتماعي 
شقة 4،أكد ل- لرباط.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي.

 100.000 من  مكون   :  لرأسمال 
1000 حصة قيمة  دجهم مقسم إلى  
كل و حدة منها 100 دجهم مرقمة من 

1 إلى 1000 دجهم موزعة كالتالي :
على  لسيد  لجماني سيدي غيثي 

200 حصة.
 300 نوج   على  لسيدة  لجفان 

حصة.
على  لسيد  لجماني طه 100 حصة.
وملدة  يسيف  لشركة   لتسييف: 
سيدي  محددة  لسيد  لجماني  غيف 
غيثي  لحامل للبطاقة  لوطنية عدد 

.A217240
من فاتح 6نا6ر   :  لسنة  إلرتما6ة 

إلى 31 ديسمبف.
أنجز  إل6د ع  لقانوني   :  إل6د ع 
 11 باملحكمة  لتجاجية للرباط بتاجيخ 
فبف 6ر 2020 تحت عدد 87919، جقم 
باملحكمة   142851  لسجل  لتجاجي 

 لتجاجية للرباط
438 P

 MOROCCO SAFETY
INDUSTRIES

S.A.R.L
PAR ABREVIATION : MSI

S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جأسمالها  إلرتماعي : 350.000.00 
دجهم

 ملقر  إلرتماعي :  ملنطقة  لصناعية 
 لجنوب - لتجزئة 12  ملحمد6ة

س.ت : 19859  ملحمد6ة
 لزيادة في  لرأسمال  إلرتماعي 
من 350.000.000 دجهم إلى 

1.000.000.00 دجهم
بمقت�سى محضر  لجمع  لعام   1-
 2019 30 ديسمبف   إلستثنائي بتاجيخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركاء لشركة 
 ملحدودة موجوكو سافيتي أندوستفي 
ش.ذ.م.م   MSI بإختصاج  ش.ذ.م.م 

قرجو  ما 6لي :

زيادة  لرأسمال  إلرتماعي 

لنقله  دجهم   250.000.00 بمبلغ 

إلى  دجهم   350.000.00 من 

وذلك  دجهم   1.000.0000.00

إرتماعية  حصة   2.500 بإصد ج 

دجهم للو حدة   100 رد6دة من فئة 

مقابل  لد6ون  لجاجية  مؤد ة 

و ملستحقة.

مالحظة  لقسمة  لجد6دة 

للرأسمال  إلرتماعي.

من  و7   2 تعد6ل  لفصول 

باملقدمات  قانون  لشركة  ملتعلقين 

و لرأسمال  إلرتماعي.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني   2-

باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

فبف 6ر   5 بتاجيخ  باملحمد6ة 

2020،تحت  لرقم 218.
للخالصة و لبيان

 لتسييف

439 P

 LA REGIONALE

 D’EMPLACEMENT

COMMUNALES

REGECO

ش.م.م.ش.و

في قرج  لشريك  لوحيد   -I 

 12 أكتوبر 2019:

تصفية  لشركة.

قدوج  تعيين  لسيد  لنصيفي 

 22 جقم  بالعنو ن  لتالي  لها  مصفيا 

حي  لسعادة سيدي عالل  لبحر وي.

بكتابة  -تم  إل6د ع  لقانوني   II

باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

 2 بتاجيخ   23 بالخميسات تحت عدد 

فبف 6ر 2020.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

440 P

مدرسة رياض الخيف بريفي

 لتصفية
شركة محدودة  ملسؤولية

جأسمالها : 100.000.00 دجهم

 ملقر  إلرتماعي للتصفية 57، شاجع 

عبد  ملومن  لهادي أ  لد ج لبيضاء

-1بمقت�سى  لجمع  لعام 

 5 في  للشركاء  ملؤجخ   إلستثنائي 

ديسمبف 2019 تم ما 6لي :

-  ملصادقة على  لتصفية  لنهائية 

للشركة.

مصفية  لشركة  مهمة  نها6ة   -

 لسيدة  لر شدي خد6جة.
 ملسيفة

441 P

سرريس بيطون بوباج 

وترانسبور

 SERVICE BETON POMPAGE ET

 TRANSPORT

SBPET

22 شاجع مرس  لسلطان 

 لد ج لبيضاء

 لفسخ  ملسبق

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

للشركاء  ملؤجخ في 31 ديسمبف 2019 

تم ما 6لي :

على  لفسخ  ملسبق   ملصادقة 

للشركة.

منيف  لكوزي  تعيين  لسيد   -

مصفي للشركة.

منيف  لكوزي،  لقاطن   لسيد 

بوسكوجة  لد ج  لبيضاء   بلعمامرة 

للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

.BE295248 جقم

مقر  لتصفية  تحد6د  تم   -

بوسكوجة  لعمامرة  بالعنو ن  لتالي 

 لد ج لبيضاء.
 ملسيف

442 P

شركة وينيزيون
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت مسيف 

وحيد

جأسمالها : 100.000.00 دجهم

مقرها  إلرتماعي : نياجشوجباجك 

1100 شاجع  لقدس سيدي معروف 

 لد ج لبيضاء

 لتصفية
بمقت�سى  لجمع  لعام   1-

 إلستثنائي للشريك  لوحيد  ملؤجخ في 

24 ديسمبف 2019 تم ما 6لي :

-  ملصادقة على  لتصفية  لنهائية 

للشركة.

مصفية  لشركة  مهمة  نها6ة   -

وإعطائها بر ءة  لتصفية للسيدة نبيه 

سناء.
 ملسيفة

443 P

لكسبيف لوجيستيك
ش.م.م

جأسمالها : 2.500.000.00 دجهم

57 شاجع عبد  ملومن  لد ج لبيضاء

 لزيادة في  لرأسمال  إلرتماعي 
بنقله من 1.500.000.00 دجهم إلى 

2.500.000.00 دجهم
تغيف  لبند6ن 2 و7 من  لقانون 

 ألسا�سي للشركة
بمقت�سى  لجمع  لعام   )I

ديسمبف   12 في   إلستثنائي  ملؤجخ 

لوريستيك  لكسبيف  لشركة   2019

 2.500.000000 جأسمالها  ش.م.م 

 ،57 مقرها  إلرتماعي  دجهم، 

أ  إقامة  لهادي  عبد  ملومن  شاجع 

 لد ج لبيضاء تقرج ما 6لي :

في  لرأسمال  إلرتماعي   لزيادة 

إلى  دجهم   1.500.000.00 بنقله من 

2.500.000.00 دجهم

من  لقانون  و7   2 تغييف  لبند6ن 

 ألسا�سي للشركة وهما كالتالي :

جأسمال  6قسم   :  2 جقم   لبند 

 لشركة على  لشركاء كالتالي :
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بويغامد ن  محمد   لسيد 

1.500.000.00 دجهم.

بويغامد ن  مريم   آلنسة 

750.000.00 دجهم.

بويغامد ن   لسيد  ملهدي 

250.000.00 دجهم.

 ملجموع : 2.500.000.00 دجهم

 لبند جقم 7 : 

بويغامد ن  محمد   لسيد 

1500.000.دجهم.

 آلنسة مريم بويغامد ن 750000 

دجهم.

بويغامد ن   لسيد  ملهدي 

250.000دجهم.

 ملجموع : 2.500.000 دجهم.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني   )II

 لضبط  ملحكمة  لتجاجية 

فبف 6ر   10 بتاجيخ  بالد ج لبيضاء 

2020 تحت عدد 730088.
مستخلص مطابق لألصل

 ملسيف

444 P

لكسبيف لوجيستيك
ش.م.م

جأسمالها : 1.500.000.00 دجهم

57 شاجع عبد  ملومن  لد ج لبيضاء

تخفيض  جأسما ل  لشركة 
من  1.500.000.00 دجهم إلى 

1.500.000.00 دجهم
تغييف  لبند6ن 2 و7 من  لقانون 

 ألسا�سي للشركة
بمقت�سى  لجمع  لعام   )I

ديسمبف   11 في   إلستثنائي  ملؤجخ 

لوريستيك  لكسبيف  لشركة   2019

 1.500.000.00 جأسمالها  ش.م.م 

 ،57 مقرها  إلرتماعي  دجهم، 

أ  إقامة  لهادي  عبد  ملومن  شاجع 

 لد ج لبيضاء تقرج ما 6لي :

جأسمال  لشركة  تخفيض  

إلى  دجهم   2.500.000.00 من 

1.500.000.00 دجهم.

من  لقانون  و7   2 تغييف  لبند6ن 

 ألسا�سي للشركة وهما كالتالي :

على  جأسمال  لشركة  6قسم 

 لشركاء كالتالي :

بويغامد ن  محمد   لسيد 

1.485.000.00 دجهم.

بويغامد ن   لسيد  ملهدي 

15.000.00 دجهم.

 ملجموع : 1.500.000.00 دجهم

 لبند جقم 7 : 

15000حصة من جأسمال  تقسم 

 لشركة على  لشركاء كالتالي :

 14850  لسيد محمد بويغامد ن 

دجهم.

 150 بويغامد ن   لسيد  ملهدي 

دجهم.

 ملجموع : 15000 دجهم

II(تم  إل6د ع  لقانوني 

ضبط  ملحكمة  لتجاجية  بكتابة 

فبف 6ر   10 بتاجيخ  بالد ج لبيضاء 

2020 تحت عدد 722323.
مستخلص مطابق لألصل

 ملسيف

445 P

STE. INASSIDRIS TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة 
 7 I- بمور  عقد عرفي مؤجخ في 

2020 تم تأسيس شركة ذ ت  فبف 6ر 

لها  ملو صفات  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

 STE. INASSIDRIS  :  لتسمية 

.TRAVAUX

 لهدف  إلرتماعي : 

مختلف  ألعمال  في  مقاولة 

 إلنشائية.

 ملقر : حي  لوجدة جقم 22 تيفلت.

 ملدة : 99 سنة من تاجيخ  لتأسيس.

 لرأسمال : حدد جأسمال  لشركة 

إلى  مقسمة  دجهم   100.000.00 في 

1000 حصة إرتماعية من فئة 100 

دجهم للحصة  إلرتماعية.

حصة   500 مسعاد   دجيس 

إرتماعية.

حصة   500 مسعاد  سعيد 

إرتماعية.

تسييف  لشركة  :عين  لسيد  دجيس 

مسيف6ن  مسعاد  وسعيد  مسعاد 

للشركة مع رميع  لصالحيات.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني   -II

 لضبط باملحكمة  إلبتد ئية بتيفلت 

12 فبف 6ر  في  لسجل  لتجاجي بتاجيخ 

2020 تحت جقم 21.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

446 P 

STE. MSRJ TRAVAUX

SARL AU

تأسيس شركة 
مؤجخ  عرفي  عقد  بمور    -I

تأسيس  تم   2020 فبف 6ر  فاتح  في 

لها  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 ملو صفات  لتالية :

 STE. MSRJ  :  لتسمية 

.TRAVAUX

 لهدف  إلرتماعي : 

مختلف  ألعمال  في  مقاولة 

 إلنشائية.

 1195 جقم  حي  ألندلس   :  ملقر 

تيفلت.

تاجيخ  من  سنة   99  :   ملدة 

 لتأسيس.

 لرأسمال : حدد جأسمال  لشركة 

إلى  مقسمة  دجهم   100.000.00 في 

1000 حصة إرتماعية من فئة 100 

دجهم للحصة  إلرتماعية.

حصة   1000  ملصطفى  كلموس 

إرتاماعية.

عين  لسيد   : تسييف  لشركة 

 ملصطفى  كلموس مسيف  للشركة مع 

رميع  لصالحيات.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني   -II

 لضبط باملحكمة  إلبتد ئية بتيفلت 

12 فبف 6ر  في  لسجل  لتجاجي بتاجيخ 

2020 تحت جقم 20.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

447 P

 STE. DES TRAVAUX EN

ENGENEERING
S.A.R.L.AU

جفع  لرأسمال  لشركة  ملعنية 
 STE. DES TRAVAUX EN

 ENGENEERING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

ج 30  لشطر  ألول تمانصوجت 

مر كش
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

89083

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلسثنائي 

 ملؤجخ في 8 6نا6ر2020 تم جفع جأسمال 

 210000.00 قدجه  بمبلغ   لشركة 

دجهم   90000.00 من  أي  دجهم 

طريق  عن  دجهم   300.000.00 إلى 

 ملساهمة  لرقمية.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

6نا6ر   30 بتاجيخ  بمر كش   لتجاجية 

2020 تحت جقم 1191.

448 P

STE. GHDATE TRANS
SA.R.L

إعالن عن تأسيس شكل  لشركة
 لطابق  ألول  لشطر 7 س 1 جقم 81 

تامنصوجت مر كش
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

102293

 15 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 

إعد د  تم  مر كش.  في   2020 6نا6رج 

لشكل  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

باملميز ت  لتالية :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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 STE. GHDATE  : تسمية  لشركة 
.TRANS SA.R.L

غرض  لشركة بإ6جاز : 
نقل  لبضائع للغيف.

 إلستيف د و لتصد6ر.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  إلرتماعي 
 81 جقم   1 س   7  ألول  لشطر 

تامنصوجت مر كش.
أرلها  من  تأسست  :  لتي   ملدة 

 لشركة : 99 سنة.
 : مبلغ  لرأسمال  لشركة 

100000.00 دجهم.
 لحصص  لعينية : 1000 حصة.

أسماء  لشركاء  لشخصية 
و لعائلية وعناوينهم :

 لسيد بورمعة  شو ن دو ج  جغال 
زجقطن  لتو مة  6ت  وجير مر كش.

موالي  لسعيد  لبخاجي   لسيد 
دو ج  لبوج قلعة  مكونة تنغيف.

توزيع  ألنصبة على  لشركاء :
 55 حصة للسيد بورمعة  شو ن
500 حصة للسيد موالي  لسعيد 

 لبخاجي.
أسماء مسيفي  لشركة  لشخصية 

و لعائلية وعنا وينهم:
بورمعة  شو ن  لساكن   لسيد 
دو ج  جغال زجقطن  لتو مة  6ت  وجير 

مر كش.
موالي  لسعيد  لبخاجي  و لسيد 

دو ج  لبوج قلعة  مكونة تنغيف.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   7 بتاجيخ  بمر كش   لتجاجية 

2020 تحت جقم 2045282.
449 P

STE. SACRECOLOR
S.A.R.L

إعالن عن تأسيس شكل  لشركة
دو ج لهنا جقم 407 مر كش

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
102281

 24 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 
إعد د  تم  مر كش.  في   2020 6نا6ر 
لشكل  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

باملميز ت  لتالية :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

 STE.  : تسمية  لشركة 
.SACRECOLOR SA.R.L

غرض  لشركة بإ6جاز : 
أشغال  لبناء.
بيع  لصباغة.

دو ج لهنا   : عنو ن  ملقر  إلرتماعي 
جقم 407 مر كش.

أرلها  من  تأسست  :  لتي   ملدة 
 لشركة : 99 سنة.

 : جأسمال  لشركة  مبلغ 
100000.00 دجهم.

 لحصص  لعينية : 1000 حصة.
أسماء  لشركاء  لشخصية 

و لعائلية وعناوينهم :
بساتين  لشكر  نعيمة   لسيدة 
تاجكة تجزئة 2 عماجة ب 4 شقة 23 

مر كش.
 لسيد  لعربي ند6ري دجب  لسعد 
زنقة  لشافعي نارم جقم 134  لحي 

 ملحمدي  لد ج لبيضاء.
توزيع  ألنصبة على  لشركاء :

 500 حصة للسيدة نعيمة لشكر.
500 حصة للسيد  لعربي ند6ري.

أسماء مسيفي  لشركة  لشخصية 
و لعائلية وعناوينهم :

لشكر  لساكنة  نعيمة   لسيدة 
 4 2 عماجة ب  تجزئة  تاجكة  بساتين 

شقة 23 مر كش.
للشركة  تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجاجية بمر كش بتاجيخ 29 

6نا6ر 2020 تحت عدد 2038328.
450 P

 STE. LE PIONNIER DE
L’AGRICULTURE

S.A.R.L
تجزئة  لوجدة جقم 338 بنجرير

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
2227

 2 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ 
إعد د  تم  مر كش.  في   2020 6نا6ر 
لشكل  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

باملميز ت  لتالية :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

 STE. LE  : تسمية  لشركة 
 PIONNIER DE L’AGRICULTURE

.S.A.R.L
غرض  لشركة بإ6جاز : 

و آلآلت  بيع  ملو د  لكيميائية 
 لفالحية.

 إلستيف د و لتصد6ر.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  إلرتماعي 

 لوجدة جقم 338 بنجرير.
أرلها  من  تأسست  :  لتي   ملدة 

 لشركة : 99 سنة.
 : جأسمال  لشركة  مبلغ 

100000.00 دجهم.
 لحصص  لعينية : 1000 حصة.

أسماء  لشركاء  لشخصية 
و لعائلية وعناوينهم :

دو ج  6ت  جشيد  عليو ت   لسيد 
علو ش مجاط شيشاوة.

حي  عبد  لعزيز   لسيد  لعلوي 
جقم  شقة   1 عماجة  تيليلريس  زغاج 

102 تكيوين  كاد6ر.
توزيع  ألنصبة على  لشركاء :

 500 حصة للسيد عليو ت جشيد.
عبد  للسيد  لعلوي  حصة   500

 لعزيز.
أسماء مسيفي  لشركة  لشخصية 

و لعائلية وعناوينهم :
جشيد  لساكن  عليو ت   لسيد 

بدو ج  6ت علو ش مجاط شيشاوة.
عبد  لعزيز   لسيد  لعلوي 
 لساكن بحي تيليلريس  زغاج عماجة 1 

شقة جقم 102 تكيوين  كاد6ر.
للشركة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ  ببنجرير  باملحكمة  البتد ئية 

12 فبف 6ر 2020 تحت عدد 2227.
451 P

COM’PAR MAGIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك و حد
 24 في  تاجيخ  لعقد  لعرفي 
بالرباط و لتي تحمل   2019 ديسمبف 

 لخصائص  لتالية :

 لهدف  إلرتماعي :

-1مستشاج في  لتسييف.

-2مفاوض.

-3  إلستيف د و لتصد6ر.

دجهم   100000 جأسمال  لشركة 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة  لو حدة مملوكة 

للسيد محمد سليم رابري.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل .

 8 شقة جقم   30  :  ملقر إلرتماعي 

حسان  موالي  حمد  لوكيلي،  زنقة 

 لرباط.

 ملسيف: مح سليم رابري.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.142153

452 P

STE INTELLECT BUREAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

 24 تسجيل  لعقد  لعرفي  تاجيخ 

و لتي  في  لرباط،   2019 ديسمبف 

تحمل  لخصائص  لتالية :

وشر ء  بيع   :  لهدف  الرتماعي 

بيع وشر ء  الرهزة   للو زم  ملكتبية، 

 المعلوماتية وأشغال  لطباعة.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

فئة  من  حصة   1000 مقسمة  لى 

100 حصة للو حدة مملوكة للسيد 

حمزة بوحولي.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

:  من فاتح 6نا6ر  لى   لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
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 8 30 شقة جقم   :  ملقر  الرتماعي 
حسان  أحمد  للوكيلي  موالي  زنقة 

 لرباط.
 ملسيف : حمزة بوحولي.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 
.142139

453 P

 STE ZAYAN HEALTH
SERVICE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
  27 تسجيل  لعقد  لعرفي  تاجيخ 
و لتي تحمل  في خنيفرة،   2020 6نا6ر 

 لخصائص  لتالية :
وشر ء  بيع   :  لهدف  الرتماعي 

 للو زم  لبيوطبية.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 
فئة  من  حصة   1000 مقسمة  لى 
100  دجهم للحصة للو حدة مقسمة 

كالتالي :
 500  .... مزيان  6وسف   لسيد 

حصة.
 500  .... أ6وب  لسعدي   لسيد 

حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتاسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.
:  من فاتح 6نا6ر  لى   لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
شاجع عبد هللا   :  ملقر  الرتماعي 
6ونس،  حي   ،24 جقم   لشفشاوني، 

خنيفرة.
 ملسيف : أ6وب  لسعدي.

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 
.3213

454 P

STE AQUA TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ج سمالها : 90.000 دجهم
مقرها  الرتماعي : 32 زنقة  لكنزجة 

 لطابق  لثاني تابريكت سال
تعد6ل

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
2020 بسال، قرج  فبف 6ر   5  ملؤجخ في 

 AQUA TRAVAUX شركة  مسيف 

ش.م.م. ما 6لي :

تفويت  لحصص  الرتماعية : تم 

900 حصة  رتماعية عائدة  تفويت 

لصالح  بنمعموش،  6ونس  للسيد 

 لسيد عز  لد6ن حيمر.

 : رد6د  مسيف  وتعيين   ستقالة 

 ستقالة  لسيد 6ونس بنعموش من 

منصبه كمسيف للشركة وعين  لسيد 

عز  لد6ن حيمر كمسيف رد6د للشركة 

لفتفة غيف محدودة.

من  و12   7  ،2 تعد6ل  لفصول 

قانون  لشركة.

كتابة  لدى  تم  ال6د ع  لقانوني 

بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   11 بتاجيخ 

.34110

455 P

STE ZAMANE EL KHEIR

SARL AU 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

ج سمالها : 2.800.000 دجهم

س.ت : 3447

مقرها  الرتماعي : بنجمة  لجنوب 

2، عماجة ب، جقم 3 طريق سيدي 

بوزيد  لجد6دة

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرج  ملسيف  لوحيد  2020 6نا6ر   12 

 ما 6لي :

من  ج سمال  لشركة  جفع 

 2.000.000 دجهم  لى   2.800.000

دجهم.

تعد6ل  لقانون  السا�سي.

بكتابة  تم  ال6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 ،2020 فبف6اج   10 بتاجيخ  بالجد6دة 

تحت جقم 24782.

456 P

STE RETRAMAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم
مقرها  الرتماعي : ج/11475 تجزئة 
B-3  دو ج  حو ز ضا6ت  عر ب طلعة 

شو �سي سيدي 6حي زعيف
تاسيس شركة

 2 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمور  
تمت  ملصادقة   ،2019 ديسمبف 
ذ ت  لشركة  على  لقانون  السا�سي 
مسؤولية محدودة ذ ت  لخصائص 

 التية :
 STE  :  لتسمية  لتجاجية 

.RETRAMAR
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانوني 

مسؤولية محدودة.
 لهدف :  لبناء و الشغال  ملختلفة.
رميع  لعمليات  عامة  بصفة 
 ملرتبطة بصفة مباشرة أو غيف مباشرة 

بنشاط  لشركة.
 ملقر  الرتماعي : ج/11475 تجزئة 
B-3  دو ج  حو ز ضا6ت  عر ب طلعة 

شو �سي سيدي 6حي زعيف.
جأسمال : 100.000 دجهم مقسمة 
دجهم   100 1000 حصة من فئة   لى 

للحصة  لو حدة.
 ملدة : 99 سنة بعد  لتاسيس.

:  لسيد محمد جضا ملدة   لتسييف 
غيف محددة.

وقد تم  ال6د ع  لقانوني باملحكمة 
6نا6ر   27 بتاجيخ  بتماجة   البتد ئية 
جقم  لسجل  لتجاجي  تحت   ،2020

.129385
457 P

 STE H AND R
CONSTRUCTION

SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم
مقرها  الرتماعي : حي  لسالم جقم 

1091  لد خلة.
تأسيس شركة

  13 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمور  
على  تمت  ملصادقة   ،2020 6نا6ر 

ذ ت  لشركة   لقانون  السا�سي 

مسؤولية محدودة ذ ت  لخصائص 

 التية :

 STE H AND  :  لتسمية  لتجاجية 

.R CONSTRUCTION

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 لهدف :  الشغال  ملختلفة و لبناء.

رميع  لعمليات  عامة  بصفة 

 ملرتبطة بصفة مباشرة أو غيف مباشرة 

بنشاط  لشركة.

حي  لسالم جقم   :  ملقر  الرتماعي 

1091  لد خلة.
جأسمال : 100.000 دجهم مقسمة 

دجهم   100 1000 حصة من فئة   لى 

للحصة  لو حدة.

 ملدة : 99 سنة بعد  لتاسيس.

:  لسيد نزيه عبد  الله   لتسييف 

ملدة غيف محدودة.

باملركز  تم  ال6د ع  لقانوني  وقد 

بو دي  لذه   لالسثتماج   لجهوي 

2020، تحت  6نا6ر   29 لكويرة بتاجيخ 
جقم  لسجل  لتجاجي 15277.

458 P

STE KIDS CARE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك و حد
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : جقم 37 شاجع 

ربل  لعيا�سي سيد  لعابد 2 هرهوجة 

تماجة

تأسيس شركة
فاتح   بتاجيخ  عرفي  عقد  بمور  

على  تمت  ملصادقة   ،2019 6نا6ر 

ذ ت  لشركة   لقانون  السا�سي 

و حد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذ ت  لخصائص  التية :

 STE KIDS  :  لتسمية  لتجاجية 

.CARE

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك و حد.

 لهدف : حضانة.
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رميع  لعمليات  عامة  بصفة 

 ملرتبطة بصفة مباشرة أو غيف مباشرة 

بنشاط  لشركة.
شاجع   37 جقم    :  ملقر  الرتماعي 

ربل  لعيا�سي سيد  لعابد 2 هرهوجة 

تماجة.
جأسمال : 100.000 دجهم مقسمة 

دجهم   100 1000 حصة من فئة   لى 

للحصة  لو حدة.

 ملدة : 99 سنة بعد  لتاسيس.
 لتسييف :  لسيدة  صفاء  لغمر وي 

ملدة غيف محدودة.

وقد تم  ال6د ع  لقانوني باملحكمة 

6نا6ر   30 بتاجيخ  بتماجة،    البتد ئية 
جقم  لسجل  لتجاجي  تحت   ،2020

.129405

459 P

STE CAFE AL GHOUFRAN
 SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : تجزئة جياض والد 

مطاع جقم 23  تماجة

تأسيس شركة
 9 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمور  

تمت  ملصادقة   ،2020 ديسمبف 

ذ ت  لشركة  على  لقانون  السا�سي 

مسؤولية محدودة ذ ت  لخصائص 

 التية :

 CAFE AL  :  لتسمية  لتجاجية 

.GHOUFRAN

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.

 لهدف : مقهى.

رميع  لعمليات  عامة  بصفة 

 ملرتبطة بصفة مباشرة أو غيف مباشرة 

بنشاط  لشركة.

تجزئة جياض     :  ملقر  الرتماعي 

والد مطاع جقم 23  تماجة.
جأسمال : 100.000 دجهم مقسمة 

دجهم   100 1000 حصة من فئة   لى 

للحصة  لو حدة.

 ملدة : 99 سنة بعد  لتاسيس.

محمد  6ت  :  لسيد   لتسييف 

 ملقدم و لسيد  لحسن  6ت علي ملدة 

غيف محددة.

وقد تم  ال6د ع  لقانوني باملحكمة 

6نا6ر   14 بتاجيخ  بتماجة،    البتد ئية 

جقم  لسجل  لتجاجي  تحت   ،2020

.129311

460 P

STE ULTRATRAV NEGOCE
CAPITAL : 500.000 DHS

RC N°: 130027

تغييف في  لشركة
في  طاج  لجمع  الستثنائي لشركة 

و ملنعقد   ULTRATRAV NEGOCE

بتاجيخ 4 فبف 6ر 2019، تقرج ما 6لي :

 لرفع من قيمة ج سمال  لشركة، 

لتصبح  دجهم   500.000 من 

1.000.000 دجهم وذلك بخلق 5000 

حصة رد6دة ثمن  لحصة  لو حدة 

100 دجهم. سيتم تحقيق هذ   الخيف 

قدجها  نقد6ة  مساهمة  خالل  من 

شهادة  عن  صادجة  دجهم   500.000

بنكية.

كمال  :  لسيد  لجر جي   الد جة 

و لسيد  لجر جي هشام.

تم  ال6د ع  لقانوني للشركة لدى 

باملحكمة  لتجاجية  كتابة  لضبط 

بالرباط، تحت جقم 104322.
مقتطف بمثابة  عالن

461 P

 STE SERVICES & SUPPLIES

RABAT
«2SR«

SARL

تاسيس شركة
بمقت�سى  عقد عرفي حرج بالرباط 

تم وضع   ،2020 6نا6ر   29 تاجيخ  في 

محدودة  لشركة   لقانون  السا�سي 

 ملسؤولية ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 SERVICES  :  لتسمية 

.&SUPPLIES RABAT «2SR« SARL

 ملقر  الرتماعي : 10 زنقة لشبونة 

 لشقة 10 حي  ملحيط  لرباط.

جأسمال  حدد   :  لر سمال 

100.000 دجهم.

معد ت  تجاجة و صالح   :  لغرض 

ومعد ت  ملكت ،   لحاسوب، 

خدمة  وتوفيف  و ملعد ت  الكتفونية 

تكنولوريا  ملعلومات.

 ملدة : 99 سنة.

 ملسيف :  لسيد  لعسر وي شرقي.

تم  ال6د ع  لقانوني للشركة لدى 

باملحكمة  لتجاجية  كتابة  لضبط 

بالرباط تحت جقم 142815.

462 P

شركة أماواي 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 9 تبعا لعقد عرفي مؤجخ في 6وم 

حيث تم وضع قو نين   ،2020 6نا6ر 

ذ ت  ملسؤولية   لشركة  ملساهمة 

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لتالية :

 لتسمية : شركة  ماو ي ش.م.م.

 لصفة  لقانونية : شركة مساهمة 

ذ ت مسؤولية محدودة.

حدد موضوع  لشركة   :  ملوضوع 

في ما 6لي :

وكالة  عالنات.

في  حدد  لرأسمال   :  لرأسمال 

لالكتتاب  كلها  دجهم   100.000

و لدفع.

عماجة   1 أ  جقم   :  ملقر  الرتماعي 

بوعبيد،  عبد  لرحيم  شاجع   فر ن، 

سيدي 6وسف  كاد6ر.

99 سنة  بتد ء  : حددت في   ملدة 

من تاجيخ تأسيس  لشركة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  ديسمبف   31 في  وتنتهي  6نا6ر 

سنة.

6د6ر  لشركة  لسيد   :  الد جة 

محمد 6د ج ملدة غيف محدودة.

تم  ال6د ع   :  ال6د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 12  ملحكمة  لتجاجية الكاد6ر بتاجيخ 

فبف 6ر 2020، تحت جقم 89554.

463 P

FIDUCIAIRE ZITOUNI

SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : AV MED V N°55 RUE AL

 MAHKAMA APPR N°3 1ER ETAGE EL

KELAA DES SRAGHNA

TEL : 05.24.22.16.66

email : lavieeco-55@hotamail.fr

STE DRAGTA NEGOCE
SARL AU

تاسيس شركة
بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

وضع  لقانون  تم   ،2019 نونبف   28

 السا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

تتخلص في ما 6لي :

 STE DRAGTA  :  لتسمية شركة 

في  بالتجاجة  NEGOCE  لخاصة 

مختلف أعمال  لبناء و لتجاجة.

 لهدف  لتجاجة في مختلف أعمال 

عامة  وبصفة  و لتجاجة،   لبناء 

رميع  لعمليات  لتجاجية  لصناعية 

و ملالية  و لغيف  لعقاجية  و لعقاجية 

 لتي لها  تصال مباشر أو غيف  ملباشر 

في  تساهم  و لتي  بالهدف  الرتماعي 

تطوير  لشركة.

 ملقر  الرتماعي : دو ج  والد عثمان 

قلعة  رماعة  ملربوح  بوكرين   والد 

 لسر غنة.

 ملدة : 99 سنة.

 100.000  لر سمال  لشركة: 

حصة قيمة   1000 دجهم مجزئة  لى 

موزعة  دجهم   100 منها  و حدة  كل 

كاالتي :

 لسيد عبد  للطيف قادجي 1000 

حصة.
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عبد  للسيد  أسند   :  لتسييف 

 للطيف قادجي ملدة غيف محدودة.

 :  لفتفة  ملعمول بها خالل  لسنة 

تبتدأ من فاتح 6نا6ر  لى 31 ديسمبف.

لفائدة   %  5 خصم  بعد   الجباح 

 الحتياط  لقانوني،  لفائض 6تصرف 

فيه حس  قر ج  لشريك  لوحيد.

لدى  ملحكمة   ال6د ع  لقانوني 

بتاجيخ  بقلعة  لسر غنة   البتد ئية 

جقم  تحت   ،2019 ديسمبف   11

جقم  2019/774،  لسجل  لتجاجي 

.3873

464 P

 STE VIHAN HERBAL

PRODUCTS

SARL

تاسيس شركة

محدودة  شركة  تاسيس  تم 

 ملسؤولية ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 STE VIHAN HERBAL : لتسمية 

.PRODUCTS SARL

جشيد، موالي  شاجع   :   ملقر 

  لعماجة 7،  لشقة 10 حسان  لرباط.

:  الستيف د   لنشاط  لتجاجي 

و لتصد6ر.

جأسمال : 100.000 دجهم مقسمة 

دجهم   100 1000 حصة من فئة   لى 

 Mr. 6حملها  لسيد  كاملة  مؤد ة 

.VISHNU

 ملدة : 99 سنة.

ملدة غيف   Mr.VISHNU :  لتسييف 

محدودة.

بالسجل  تم   :  ال6د ع  لقانوني 

 لتجاجي للمحكمة  لتجاجية بالرباط، 

تحت جقم 143025 بتاجيخ 13 فبف 6ر 

.2020

465 P

 STE KURULI IMPORT

EXPORT
SARL AU

تاسيس شركة

محدودة  شركة  تاسيس  تم 

 ملسؤولية ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 STE KURULI  :  لتسمية 

.IMPORT EXPORT  SARL AU

جشيد،  موالي  شاجع   :   ملقر 

حسان   10 جقم  7،  لشقة   لعماجة 

 لرباط.

:  الستيف د   لنشاط  لتجاجي 

و لتصد6ر  ملنتجات  لهند6ة وتنظيم 

 ملعاجض  لتجاجية.

جأسمال : 100.000 دجهم مقسمة 

دجهم   100 1000 حصة من فئة   لى 

 Mr. 6حملها  لسيد  كاملة  مؤد ة 

.JASID PARAMBATH KURULI

 ملدة : 99 سنة.

 Mr.JASID  :  لتسييف 

غيف  ملدة   PARAMBATH KURULI

محدودة.

بالسجل  تم   :  ال6د ع  لقانوني 

 لتجاجي للمحكمة  لتجاجية بالرباط، 

تحت جقم 143083 بتاجيخ 13 فبف 6ر 

.2020

466 P

STE JAMESS MARKET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 12 بمور  عقد عرفي مؤجخ في 

2020 تم تاسيس شركة ذ ت  فبف 6ر 

لها  ملو صفات  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

 STE JAMESS  :  لتسمية 

.MARKET

بيع  ملو د   :  لهدف  الرتماعي 

 لغذ ئية و ملو د  لتجميلية.

 ملقر  الرتماعي : حي  لنهضة 2 جقم 

1 تيفلت.

 ملدة : 99 سنة من تاجيخ  لتأسيس.

حدد  لرأسمال   :  لرأسمال 

100.000  دجهم مقسمة   لشركة في 

حصة  رتماعية من فئة   1000  لى 

100 دجهم للحصة  الرتماعية :

حصة   500  ... رويش   سعد 

 رتماعية.

حصة   500  ..... مسرمان  مريم 

 رتماعية.

عين  لسيد   : تسييف  لشركة 

مريم  و لسيدة  رويش   سعد 

مسرمان مسيف ن للشركة مع رميع 

 لصالحيات.

بكتابة  تم  ال6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيفلت 

 ،24 جقم  تحت  في  لسجل  لتجاجي 

بتاجيخ 12 فبف 6ر 2020.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

467 P

STE AGRICOJAOUHARA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
 10 بمور  عقد عرفي مؤجخ في 

تم تاسيس شركة ذ ت   2020 6نا6ر 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

 ملو صفات  لتالية :

.AGRICOJAOUHARA : لتسمية 

بيع  ملو د   :  لهدف  الرتماعي 

 لفالحية و لزج عية.

: حي  لرشاد زنقة   ملقر  الرتماعي 

 بن سينا جقم 945 تيفلت.

 ملدة : 99 سنة من تاجيخ  لتأسيس.

 لر سمال : حدد ج سمال  لشركة 

 200 مقسمة  لى  دجهم   20.000 في 

دجهم   100 من  حصة  رتماعية 

للحصة  الرتماعية :

 200  ....  لسيد هشام  لعبدالوي 

حصة  رتماعية.

تسييف  لشركة : عين  لسيد هشام 

رميع  مع  للشركة  مسيف   لعبدالوي 

 لصالحيات.

بكتابة  تم  ال6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيفلت، 

تحت جقم 2 ، بتاجيخ 12 6نا6ر 2020.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

468 P

STE TECLANG

SARL AU

تاسيس شركة

 14 بمور  عقد عرفي  مؤجخ في 

تم تاسيس شركة ذ ت   2020 6نا6ر 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد لها  ملو صفات  لتالية :

.STE TECLANG : لتسمية 

:  لتفرمة   لهدف  الرتماعي 

و لتدجي  و العالم.

شاجع   945 جقم   :  ملقر  الرتماعي 

 بن سينا حي  لرشاد م 3 تيفلت.

 ملدة : 99 سنة من تاجيخ  لتاسيس.

 لر سمال : حدد جأسمال  لشركة 

 100 مقسمة  لى  دجهم   10.000 في 

100 دجهم  حصة  رتماعية من فئة 

للحصة  الرتماعية :

 لعبدالوي عبد هللا .... 100  حصة 

 رتماعية.

عين  لسيد   : تسييف  لشركة 

 لعبدالوي عبد هللا مسيف للشركة مع 

رميع  لصالحيات.

بكتابة  تم  ال6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيفلت 

 ،17 جقم  تحت  في  لسجل  لتجاجي 

بتاجيخ 7 فبف 6ر 2020.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

469 P
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STE IMMOGO
SARL

تاسيس شركة
وضع   2020 6نا6ر   20 بتاجيخ  تم 

محدودة  لشركة  منظم  قانون 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 STE IMMOGO  :  لتسمية 

.SARL

 لهدف : منعش عقاجي.

زنقة   10  :  ملقر  الرتماعي 

 لشر جدة  لطابق  لسفلي دجب لوبيال 

بوجكون  لد ج لبيضاء.

مدة  الستمر ج : 99 سنة من تاجيخ 

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاجي.

جأسمال  لشركة محدد   : جأسمال 

نقد   مسدد  دجهم   100.000 في 

حصة  رتماعية   1000 ومقسم  لى 

100 دجهم للحصة  لو حدة  من فئة 

مقسمة على  لشكل  لتالي :

 500  .... أوتروك  بر هيم   لسيد 

حصة.

 500  ..... محمد  حر تي   لسيد 

حصة.

6قوم بتسييف  لشركة   :  ملتصرف 

و لسيد  أوتروك  بر هيم   لسيد 

حر تي محمد.

 لسنة  ملالية : تبدأ من فاتح 6نا6ر 

وتنتهي في 31 ديسمبف من كل سنة.

باملركز  تم   :  لسجل  لتجاجي 

بمد6نة  لالستثماج   لجهوي 

 لد ج لبيضاء، تحت جقم 455227.

 470 P

TUDO BEM COSMETIQUES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة من 

شركة و حدة

سجل تجاجي جقم 422835

تم  نها6ة  لعقد  لخاص،  في 

تأسيس  لنظام  ألسا�سي لشركة ذ ت 

هي  وخصائصها  محدودة  مسؤولية 

كما 6لي :

 TUDO BEM  :  إلسم 

.COSMETIQUES

ذ ت  شركة   :  لنموذج  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

 ملوضوع : شر ء وبيع مستحضر ت 

 لتجميل.
 لعنو ن : 13 زنقة أحمد  ملجاطي 
إقامة  ألل   لطابق 1 جقم 8  ملعاجيف 

 لد ج  لبيضاء.

على  ثابت   : جأس  ملال  حصة 

 1000 إلى  مقسمة  دجهم   100.000

على  موزعة  دجهم   100 من  وحدة 

 لنحو  لتالي :

 1000 عطيف  سعيد   لسيد 

وحدة.

 ملدة : 99 سنة.

تم تعيين  لسيد سعيد   :  إلد جة 

غيف  لفتفة  وحيد  كمد6ر  عطيف 

محددة.

 لتوقيع  الرتماعي : تلتزم  لشركة 

بالتوقيع  لسيد سعيد عطيف.

تمرين  رتماعي : من فاتح 6نا6ر إلى 

31 ديسمبف من كل عام.

تنفيذ  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

 لدستوج في مركز  الستثماج  إلقليمي 

بالد ج  لبيضاء تحت  إل6د ع  لقانوني 
جقم 295200 في 5 ماجس 2019.

471 P

STE CAP LUXURY CAR
SARL

تكوين شركة متعددة  ملسؤولية
بالرباط  مؤجخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2020 6نا6ر   27 بتاجيخ 

متعددة  لشركة   لقو نين  ألساسية 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :
بدون  كر ء  لسياج ت   :  لهدف 

سائق.

قصاجية  لسالم  ملحل   :  ملقر 
35 شاجع  لحسن  لثاني  ملختاج  جقم 

 لسو�سي  لرباط.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تكوين  لشركة.

قدجه  بما  حدد   : جأس  ملال 

 1000 مقسم على  دجهم،   100.000

للو حدة،  دجهم   100 بنسبة  حصة 

في  لصندوق  الرتماعي  ودفعت 

للشركة.

من  ألجباح   %5 تؤخذ   :  ألجباح 

 لصافية للتأسيس  الحتياطي.

تد ج  لشركة من طرف   :  لتسييف 

 لسيد محمد بلوقي ملدة غيف محدودة.

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجا6ة   لضبط 

جقم  تحت   ،2020 6نا6ر   27 بتاجيخ 

 لسجل  لتجاجي 142443.

472 P

 STE LOCO MOTIVE

LUXURY
SARL

تكوين شركة متعددة  ملسؤولية
بالرباط  مؤجخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2020 فبف 6ر   3 بتاجيخ 

متعددة  لشركة   لقو نين  ألساسية 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :

بدون  كر ء  لسياج ت   :  لهدف 

سائق.

 ملقر : شاجع  لهند 307  ملحل جقم 

2  لقبيبات،  لرباط.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تكوين  لشركة.

قدجه  بما  حدد   : جأس  ملال 

 1000 مقسم على  دجهم،   100.000

للو حدة،  دجهم   100 بنسبة  حصة 

في  لصندوق  الرتماعي  ودفعت 

للشركة.

من  ألجباح   %5 تؤخذ   :  ألجباح 

 لصافية للتأسيس  الحتياطي.

بالنسبة للحصص فهي   :  لتسييف 

 500 كالتالي  لسيدة بوشرى  ملز زى 

 500 شينون  حمزة  و لسيد  حصة 

تد ج  فهي  للتسييف  وبالنسبة  حصة 

بوشرى  طرف  لسيدة  من   لشركة 

 ملز زى ملدة غيف محدودة.

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجا6ة   لضبط 

جقم  تحت   ،2020 فبف 6ر   3 بتاجيخ 

 لسجل  لتجاجي 142225.

473 P

 STE NAUTIQUE DE

 COMMERCE ET

ENTREPRISE
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY NACER

 SECTEUR 7 AIN AOUDA

TEMARA

RC : 73295

تصفية  لشركة
إثر  لجمع  لعام  ملنعقد  على 

بتاجيخ 14 ديسمبف 2012، قرج  ملسيف 

 لوحيد للشركة ما 6لي :

 لحل  ملسبق :

حي  لنصر   : تعين مقر  لتصفية 

 لقطاع 151 عين عودة تماجة.

زكرياء  نوج  لد6ن  تعين  لسيد 

 ملصفي للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   29 بتاجيخ  بالرباط   لتجا6ة 

2020، تحت جقم 104151.

474 P

LES DELICES AL WARDA
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت شريك وحيد

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمد6نة بركان بتاجيخ 14 6نا6ر 2020، 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

ذ ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

 LES DELICES AL  :  لتسمية 

.WARDA

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

شريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.
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 لهدف : تهدف  لشركة إلى :

مخبزة ومثلجات.

كل  لعمليات  عامة  وبصفة 

 لصناعية و لتجاجية و ملالية  لتي لها 

عالقة بالهدف  الرتماعي أعاله و لتي 

من شأنها تطوير وتنمية  لشركة.

مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

تاجيخ تسجيلها بالسجل  لتجاجي.

 ملقر  الرتماعي : شقة تقع بشاجع 

جياض  ملد6نة  إقامة  لهبيل   لبكاي 
 49 جقم   3  لطابق  ألول  لشقة جقم 

بركان.

محدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

إلى  دجهم مقسم   100.000 مبلغ  في 

دجهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة  لو حدة.

 لسنة  ملالية : تبتدئ في فاتح 6نا6ر 

وتنتهي في 31 ديسمبف من كل سنة.

وملدة  ستسيف  لشركة   :  لتسييف 

غيف محدودة من طرف :

مغربي  لجنسية  نوج  لد6ن و في، 

مزد د بتاجيخ 7 نوفمبف 1992 بأ6ت م 

ماردن أزيالل، مقيم ببفكان، حاملة 

.IE34838 للبطاقة  لوطنية جقم

 إل6د ع  لقانوني و لتسجيل.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لبفكان  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

جقم  تحت   ،2020 6نا6ر   21 بتاجيخ 

.34/2020
بمقت�سى مقتطف وبيان

475 P

COMPLEXE BOUFADYSSE
SARL

 لتصفية  ملسبقة لشركة ذ ت 
 ملسؤوية  ملحدودة

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمد6نة بركان بتاجيخ 27 6نا6ر 2020، 

ذ ت  لشركة  تم  لتصفية  ملسبقة 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لخصائص 

 لتالية :

 لتصفية  ملسبقة للشركة.

محمد  تعيين  لسيد  ملز جي 

كمصفي للشركة.

تحد6د مقر  لتصفية.

وصالحيات  تحد6د  اللتز مات 

 ملصفي.

تحد6د أروج  ملصفي.

إنهاء مهام  ملسيف.

أرل  من  إعطاء  لصالحيات 

 لقيام باإلرر ء ت  لقانونية.

 إل6د ع  لقانوني و لتسجيل.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لبفكان  ضبط  ملحكمة  البتد ئية 

جقم  تحت   ،2020 29 6نا6ر  بتاجيخ 

.45/2020
بمقت�سى مقتطف وبيان

476 P

K-AIR PRODUCTS

SARL AU

 لتصفية  ملسبقة لشركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمد6نة بركان بتاجيخ 27 6نا6ر 2020، 

ذ ت  لشركة  تم  لتصفية  ملسبقة 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لخصائص 

 لتالية :

 لتصفية  ملسبقة للشركة.

خيفي  حسن  تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة.

تحد6د مقر  لتصفية.

وصالحيات  تحد6د  اللتز مات 

 ملصفي.

تحد6د أروج  ملصفي.

إنهاء مهام  ملسيف.

أرل  من  إعطاء  لصالحيات 

 لقيام باإلرر ء ت  لقانونية.

 إل6د ع  لقانوني و لتسجيل.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

 30  ملحكمة  البتد ئية لبفكان بتاجيخ 

6نا6ر 2020، تحت جقم 51/2020.
بمقت�سى مقتطف وبيان

477 P

STE LAMZIRA BELMAHI

SARL AU

 لتصفية  ملسبقة لشركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بمد6نة 

بركان بتاجيخ 28 6نا6ر 2020، تم إنهاء 

لشركة  عملية  لتصفية  ملسبقة 

جأسمالها  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

كم بركان   7 دجهم مقرها   300.000

ذ ت  لخصائص  بركان  لعتامنة 

 لتالية :

قر ءة تقرير مصفي  لشركة حول 

عملية  لتصفية.

حساب  لتصفية  دج سة 

و ملصادقة عليه.

إعفاء مصفي  لشركة من مهامه.

 إلعالن عن إنهاء عملية  لتصفية 

و لتشطي  من  لسجل  لتجاجي.

أرل  من  إعطاء  لصالحيات 

 لقيام باإلرر ء ت  لقانونية.

 إل6د ع  لقانوني و لتسجيل.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

بتاجيخ  لبفكان   ملحكمة  البتد ئية 

4 فبف 6ر 2020، تحت جقم 20/2020.
بمقت�سى مقتطف وبيان

478 P

STE SO-MATE-CARRIERE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد

جأسمالها : 10.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : رناح T8 جقم 19 

 لقامرة CYM  لرباط

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2019 فبف 6ر   3 بتاجيخ   لرباط 

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

باملميز ت  و حد  بشريك  محدودة 

 لتالية :

STE SO-MATE-  :  لتسمية 

.CARRIERE

وبيع  تجاجة   :  لهدف  الرتماعي 
مو د  لبناء.

:  لسيد نبيل بنعبد هللا   لشركاء 
100 حصة مغربي  لجنسية 6قطن ب 

07 زنقة بني مطيف  لسوي�سي  لرباط.
6قدج جأس مال   : جأسمال  لشركة 
دجهم   10.000  لشركة بمبلغ قيمته 
موزعة إلى 100 سهم قيمة كل و حد 

100 دجهم.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي بالرباط.
19  لقامرة  جقم   T8 : رناح   ملقر 

CYM  لرباط.
:  لشركة تسيف من طرف   إلد جة 
هللا،  لشريك  بنعبد  نبيل   لسيد 

 لوحيد.
في  ملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   13 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2019، تحت  لرقم 143027.
لالستخر ج و لذكر

 ملسيف

479 P

MAGASIN BAMOUSS
SARL
تأسيس

بتاجيخ  محضر  رتماع  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2020 4 فبف 6ر 
وذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 ملو صفات  لتالية :
 MAGASIN شركة   :  لتسمية 

.BAMOUSS SARL
بيع  لزليج،  لتصد6ر   :  ملوضوع 
و الستيف د، مقاول أعمال مختلفة أو 

 لبناء.
حي  ألندلس   :  ملقر  الرتماعي 

 لجنوبي جقم 99 تيفلت.
في  حدد   : جأسمال  لشركة 
 1000 غلى  مقسم  دجهم   100.000
حصة من قيمة 100 دجهم للو حدة، 
باموس  دجيس،  لفائدة  حصة   340
عبد  باموس  لفائدة  حصة   330
 لسالم، و330 حصة لفائدة باموس 

خليد.
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: تسيف  لشركة من طرف   لتسييف 

 لسيد باموس  دجيس ملدة زمنية غيف 

محددة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

6نا6ر إلى 31 ديسمبف.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيفلت 

تحت جقم 23 بتاجيخ 12 فبف 6ر 2020.

480 P

STE MOI ET COMPAGNI

SARL AU

إنهاء عملية  لتصفية  ملسبقة 

لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بمد6نة 

بركان بتاجيخ 24 6نا6ر 2020، تم إنهاء 

لشركة  عملية  لتصفية  ملسبقة 

جأسمالها  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

زنقة   بن سينا   21 دجهم،   10.000

وردة ذ ت  لخصائص  لتالية :

قر ءة تقرير مصفي  لشركة حول 

عملية  لتصفية.

حساب  لتصفية  دج سة 

و ملصادقة عليه.

إعفاء مصفي  لشركة من مهامه.

 إلعالن عن إنهاء عملية  لتصفية 

و لتشطي  من  لسجل  لتجاجي.

أرل  من   إعطاء  لصالحيات 

 لقيام باإلرر ء ت  لقانونية.

 إل6د ع  لقانوني و لتسجيل.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بوردة  ضبط  ملحكمة  لتجاجية 

جقم  تحت   ،2020 24 6نا6ر  بتاجيخ 

.2020/324
بمقت�سى مقتطف وبيان

481 P

بروفوكس ش م م

ذ ت  لرأسمال  الرتماعي : 100.000 دجهم

مكت   لدج سة و ملحاسبة

23، شاجع محمد  لخامس، إقامة  لبفصة 

 لطابق 7

 لشقة جقم -14، وردة

 لهاتف : 282218 )0532)

فاكس : 702222)0532)

 Cabinetprofocs @ : لبف6د  الكتفوني 

menara.ma

SKILLE R360

ش م م

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي خاص مؤجخ 

 ،2019 ديسمبف   19 في وردة بتاجيخ 

ديسمبف   24 بتاجيخ  بوردة  ومسجل 

أنشأت  لقو نين  لتنظيمية   ،2019

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

 لتسمية : SKILLE R360 ش م م.

 لهدف :  لشركة تهدف إلى :

 لتسويق عبف  لهاتف.

 إلشهاج و لتو صل.

 ملناسبات.

مركز  لتو صل.

 الستيف د و لتصد6ر.

 الستشاجة.

 لتدجي .

تسييف  ملقاوالت.

 لبفمجة  ملعلوماتية.

رميع  لعمليات  عام  وبشكل 

 لتجاجية  لصناعية،  لتجهيز6ة 

بشكل  و ملالية  ملرتبطة   لعقاجية، 

باألشياء  مباشر،  غيف  أو  مباشر 

أو  تحقيقها  بإمكانها  و لتي   ملذكوجة 

مساهمة  كل  إلى  إضافة  تطويرها 

مباشرة أو غيف مباشرة وبأي شكل من 

 ألشكال في  ملقاوالت  ملشابهة أو ذ ت 

نفس  ألهد ف.

23 شاجع محمد   :  ملقر  الرتماعي 

عماجة  لبفصة جقم  لشقة   لخامس، 

14، وردة.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي مع إمكانية تمد6دها 

أو حلها قبل  نتهاء  ملدة وذلك حس  

 لشروط  ملتفق عليها في إطاج  لقانون 

و لقو نين  لتنظيمية للشركة.

 10.000  :  لرأسمال  الرتماعي 

دجهم مقسمة إلى 100 حصة من فئة 

100 دجهم للحصة  لو حدة، حرجت 

ووزعت كما 6لي :

 لسيد بكاوي مر د 40 حصة.

 30 صباح  بنبوشتة   لسيدة 

حصة.

 لسيد عزيزي حسين 15 حصة.

 لسيدة بنبوشتة ليلى 15 حصة.

جقم  صباح  بنبوشتة   لسيدة 

.f362609 لبطاقة  لوطنية 

جقم  ليلى  بنبوشتة  و لسيدة 

.f306716 لبطاقة  لوطنية 

للتصرف  كامل  لصالحيات  مع 

باسم  لشركة  رميع  لظروف  في 

بإمضاء أحد  ملسيف6ن.

 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى غا6ة 31 ديسمبف من كل سنة.

بعد رميع  القتطاعات   :  ألجباح 

 لقانونية 6تم تقسيم  ألجباح  لصافية 

بين  لشركاء كل حس   لحصص  لتي 

هي في حوزته.

على كل  ألجباح وبعد  حتساب كل 

1/20 من أرل   لخسائر 6تم  قتطاع 

تكوين  الحتياطي  لقانوني.

للشركة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة  لتجا6ة 

 ،2019 ديسمبف   22 بتاجيخ  بوردة 

تحت جقم 3915.
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

482 P

ائتامنية تكنيك أسيسطانس ش ذ م م

111، شارع ويل العهد، طنجة

STE IGENIAMAROC

SARL

شركة إخينيا ماجوك ش.ذ.م.م

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : طنجة شاجع  بن 

أرروم وغوت، إقامة راد جقم 8

س ت : 80223

تصفية  لشركة
محضر  لجمع  قر ج ت  بمور  

 لعام  لغيف  لعادي للشركاء  ملنعقد 

 2019 ديسمبف   31 بتاجيخ  بطنجة 

»إخينيا ماجوك ش  للشركة  ملسماة 

دجهم،   100.000 جأسمالها  م»  م  ذ 

شاجع  بن  مقرها  الرتماعي بطنجة، 

 ،8 جقم  راد  إقامة  وغوت،  أرروم 

تقرج ما 6لي :

ماجوك  »إخينيا  تصفية  لشركة 

ش ذ م م، تصفية نهائية.

تعيين مصفي للشركة في شخص 

 لسيد  ملختاج ميمون.

بالعنو ن  مقر  لتصفية  تحد6د 

أرروم  شاجع  بن  طنجة   :  لتالي 

وغوت، إقامة راد جقم 8.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

6نا6ر   23 بتاجيخ  بطنجة   لتجاجية 

2020، تحت جقم 229853.
مقتطف وبيان  لنشر

 ئتمانية تكنيك أسيسطانس

483 P

ALF ELWAHA

ش م م لشريك وحيد

جأس مالها : 100.000 دجهم

حل مسبق للشركة
بتاجيخ  قرج  قد   لشريك  لوحيد 

28 ديسمبف 2019 :

 لحل  ملسبق للشركة.

تعيين  لسيد فافي محمد مصفي 

للشركة.
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في  ملقر  مقر  لتصفية  تحد6د 

وردة،  لطابق   :  الرتماعي للشركة 

زنقة  شاجع  لفطو كي  ز وية   لثاني 

لفو زيي جقم 5.

من   5 ذلك  لفصل  إثر  تغييف 

 لقانون  السا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   24 بتاجيخ  بوردة   لتجاجية 

2020 تحت جقم 348.
لإلشاجة و لتنبيه

484 P

BEST AVENIR

SARL AU

جأس مالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : وردة، شقة جقم 

17  لطابق  لر بع 125 شاجع محمد 

 لخامس تجزئة  لبالوي

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 

قد تم تحرير  لنظام   ،2020 6نا6ر   2

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة، ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 BEST AVENIR : شركة   لتسمية 

ش م م بشريك وحيد.

شقة وردة،   :   ملقر  الرتماعي 

شاجع   125 17  لطابق  لر بع  جقم   

محمد  لخامس تجزئة  لبالوي.

مركز   :  لغرض  الرتماعي 

 التصال.

وكالة  لتسويق و الشهاج.

رميع  لعمليات  عامة  وبصفة 

 لتجاجية،  لصناعية،  ملالية، 

 ملتعلقة بالغرض  الرتماعي و لتي من 

شأنها  ملساهمة في تنمية  لشركة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها ما عد  في حالة  لتصفية أو 

إطالة  ملدة.

دجهم   100.000  : مال   لرأس 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 
دجهم للو حدة في حوزة  لسيد   100
.LEROY XAVIER SYLVAIN EMILE

يسيف  لشركة ملدة غيف   :  لتسييف 
فردي  لسيد  وبإمضاء  محدودة 
.LEROY XAVIER SYLVAIN EMILE

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   17 بتاجيخ  بوردة   لتجاجية 

2020، تحت جقم 250.
لإلشاجة و لتنبيه

485 P

HIBA ORIENT
ش م م 

جأس مالها : 100.000 دجهم
حل مسبق للشركة

 لجمعية  لعامة للشركاء  ملنعقدة 
2019، قد قرجت  28 ديسمبف  بتاجيخ 

ما 6لي :
 لحل  ملسبق للشركة.

مصفي  لشركة  لسيد  تعيين 
محمد أمين  لحمامي.

في  تصفية  لشركة  مقر  تحد6د 
 29 وردة  للشركة   ملقر  الرتماعي 

زنقة دكاج.
من   5 ذلك  لفصل  إثر  تغييف 

 لقانون  ألسا�سي للشركة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   28 بتاجيخ  بوردة   لتجاجية 

2020، تحت جقم 423.
لإلشاجة و لتنبيه

486 P

SOBERCUMAF
ش م م

جأسمالها : 100.000 دجهم
مقرها  الرتماعي : مزجعة 

سوبيفكوماف، طريق سيدي مو�سى 
  TF 28 102 لعثامنة قطاع C M V

5902/3 جقم  لطل  42 عمالة 
بركان

 لرفع من جأس مال  لشركة
 لجمعية  لعامة للشركاء  ملنعقدة 
بتاجيخ 8 6نا6ر 2020، قد قرجت  لرفع 
 100.000 من جأس مال  لشركة من 

وذلك  دجهم   500.000 إلى  دجهم 

بمعادلتها بد6ون راجية ومستحقة في 

حوزة  لشركاء.

تغييف  لفصل  لسابع  تم  وبالتالي 

كما  للشركة  من  لقانون  ألسا�سي 

6لي :

 لقانون 7 :

في  مال  لشركة  جأس  حدد 

 5000 دجهم مقسمة على   500.000

حصة من فئة 100 دجهم للحصة في 

حوزة كل من :

موالي  دجيس  برحمون   لسيد 

340 حصة.

 2330 زجوقي  لحسن   لسيد 

حصة.

 لسيد زجوقي هشام 2330 حصة.

 ملجموع : 5000 حصة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   20 بتاجيخ  لبفكان   البتد ئية 

2020، تحت جقم 29/2020.
لإلشاجة و لتنبيه

487 P

HOME KIDS
SARL AU

 LOCAL SISE HAY EL JADID RUE

15 N°22 - TANGER

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2019 أكتوبر   29 بتاجيخ  بطنجة 

لشركة  وضع  لقانون  ألسا�سي  تم 

ذ ت   HOME KIDS SARL AU

 ملميز ت  لتالية :

 لشريك :

مغربي  بوشتة،  بن  كريم   لسيد 

ماي   17 بتاجيخ  مزد د   لجنسية 

و لساكن  بانكرد  لسويد   1988

 22 جقم   15 زنقة  بالحي  لجد6د 

 طنجة و لحامل لبطاقة  لتعريف جقم

.K 423413 

.HOME KIDS : لتسمية 

 لغرض : بيع مالبس  ألطفال.

بيع ألعاب  ألطفال.

بيع مو د  لتجميل.

 لرأسمال : حدد جأسمال  لشركة 

في 100.000 دجهم مقسمة إلى 1000 

للحصة  دجهم   100 فئة  من  حصة 

 لو حدة  كتتبت وسددت كما 6لي :

 1000  : بوشتة  بن  كريم   لسيد 

حصة.

 LOCAL SISE  :  ملقر  الرتماعي 

 HAY EL JADID RUE 15 N°22 -

.TANGER

 ملدة : 99 سنة.

تعيين  لسيد كريم بن   :  لتسييف 

بوشتة مسيف  للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   28 بتاجيخ  بطنجة   لتجاجية 

.M1202019829 2020 تحت جقم
بمثابة مقتطف وبيان

488 P

Y & K

SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنشاء   2020 فبف 6ر   3 بالرباط في 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص  لتالية :

.Y & K SARL AU : لتسمية 

 100.000  : جأسمال  لشركة 

دجهم.

عنو ن  لشركة : 30  لشقة جقم 8 

أحمد  لوكيلي  لرباط.

-  إلنتاج   1  : هدف  ملؤسسة 

 لسينماتوغر في.

 ملسيف :  لخز ن 6ونس.

 لضريبة  ملهنية جقم 25104377.

 143057 جقم   لسجل  لتجاجي 

باملحكمة  لتجاجية بالرباط.

489 P
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JABER WISSAM CAR

رابر وسام كاج

SARL

CAPITAL : 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 1570 AMAL 5

HAY EL MASSIRA CYM RABAT

RC RABAT 142995

IF : 427445588

ICE : 002399542000024

TP 27200180

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي   :  لتأسيس 

ومسجل   2020 6نا6ر   24 في  مؤجخ 

تم   ،2020 فبف 6ر   5 في  بالرباط 

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

بالخصائص  ألساسية  محدودة 

 لتالية :

 JABER« لتسمية : رابر وسام كاج 

.«WISSAM CAR

بدون  تأريف  لسياج ت   :  لهدف 

سائق.

 ملقر  الرتماعي : جقم 1570 أمل 5 

حي  ملسيفة ح ي م  لرباط.

 100.000  :  لرأسمال  الرتماعي 

حصة   1000 إلى  مقسمة  دجهم 

 رتماعية من فئة 100 دجهم للحصة 

 لو حدة موزعة على  لشكل  لتالي :

 لسيد رابر وسام : 700 حصة.

 آلنسة صباح رابر : 100 حصة.

 آلنسة قمر رابر : 100 حصة.

 آلنسة شمس رابر : 100 حصة.

 ملدة : 99 سنة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  ديسمبف   31 في  وتنتهي  6نا6ر 

سنة.

تسييف  مهمة  أسندت   :  لتسييف 

 لشركة ملدة غيف محدودة إلى  آلنسة 

صباح رابر.

تم عن طريق   :  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  لالستثماج   ملركز  لجهوي 

 إل6د ع  لقانوني لدى كتابة  لضبط 

بتاجيخ  بالرباط  باملحكمة  لتجاجية 

12 فبف 6ر 2020 تحت جقم 945.
مقتطف للنشر و لبيان

 ملسيفة  لوحيدة للشركة

490 P

CALAMILLOR CAR
كاالميلوج كاج

SARL AU

CAPITAL : 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 1555 AMAL 5

HAY EL MASSIRA CYM RABAT

RC RABAT 142993

IF : 427444335

ICE : 002399586000097

TP 27200179

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة لشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي   :  لتأسيس 

ومسجل   2020 6نا6ر   28 في  مؤجخ 

بالرباط في 5 6نا6ر 2020، تم تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

لشريك وحيد بالخصائص  ألساسية 

 لتالية :

 CALA« كاج  كاالميلوج   :  لتسمية 

.«MILLOR CAR

بدون  تأريف  لسياج ت   :  لهدف 

سائق.

 ملقر  الرتماعي : جقم 1555 أمل 5 

حي  ملسيفة ح ي م  لرباط.

 100.000  :  لرأسمال  الرتماعي 

حصة   1000 إلى  مقسمة  دجهم 

 رتماعية من فئة 100 دجهم للحصة 

 لو حدة حازها بالكامل  لسيد بحاج 

محمد  لشريك  لوحيد.

 ملدة : 99 سنة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  ديسمبف   31 في  وتنتهي  6نا6ر 

سنة.

تسييف  مهمة  أسندت   :  لتسييف 

 لشركة ملدة غيف محدودة إلى  آلنسة 

بحاج سمية.

تم عن طريق   :  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  لالستثماج   ملركز  لجهوي 

 إل6د ع  لقانوني لدى كتابة  لضبط 

بتاجيخ  بالرباط  باملحكمة  لتجاجية 

12 فبف 6ر 2020 تحت جقم 944.
مقتطف للنشر و لبيان

 ملسيفة  لوحيدة للشركة

491 P

LOUIS VUITTON MAROC
شركة محدودة  ملسؤولية بشريك 

وحيد

جأسمال قدجه 3.250.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : جيكوس توين 

سانتف، توج ويست  لد ج  لبيضاء

 لسجل  لتجاجي بالد ج  لبيضاء جقم 

102147

توسيع  لنشاط  لتجاجي
بمقت�سى محضر  لشريك  لوحيد 

2019 تم  17 ديسمبف   ملنعقد بتاجيخ 

تقرير ما 6لي :

توسيع  لنشاط  لتجاجي للشركة 

ل :

و ستيف د  وتوزيع  وبيع  شر ء 

وتصد6ر  ملعادن  لنفيسة ومنتجاتها 

 لتحويلية.

للمنتجات  خدمات ما بعد  لبيع 

على  ملعادن  تحتوي  و ملعد ت  لتي 

 لثمينة.

رميع  ألنشطة  ألخرى  لتي تشكل 

 متد د لألنشطة  ملذكوجة أعاله.

من  لنظام   3 تعد6ل  ملادة 

 ألسا�سي للشركة.

تفويت  لسلط.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   11 بتاجيخ 

.730277

492 P

SHOORAH
SARL

 ملقر  الرتماعي : شاجع مهدي بن 

بركة رناح X قسم 11 جقم 127 

أسو ق  لسالم  لطابق  ألول حي 

 لرياض  لرباط

RC N° 49499

إشعاج ببيع حصص
مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تقرج   2020 6نا6ر   13 بالرباط بتاجيخ 

ما 6لي :

فوتت  لسيدة   : بيع حصص   -  1

حصة  لتي   338 ماما  لتجمعتي 

تمتلكها للسيدة بشرى هتمي.

بالسجل  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجاجية   لتجاجي 

بالرباط في 10 فبف 6ر 2020 تحت جقم 

.104319
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسيف

493 P

STE SIMAN GZANAYA
SARL AU

بمور   لعقد  لخاص  ملوقع 

لقد  بتازة،   2020 6نا6ر   22 بتاجيخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد ذي 

 لخصائص  لتالية :

 STE SIMAN شركة   :  لتسمية 

.GZANAYA SARL AU

 ملقر  الرتماعي : حي  ملغرب  لعربي 

 كنول تازة.

غرضها باملغرب   : غرض  لشركة 

و لخاجج :

 - أو  لبناء   ألشغال  ملختلفة 

 ألشغال  لغابوية.

محدد في مبلغ   : جأسمال  لشركة 

 1000 على  مجزأ  دجهم   100.000

حصة وهاته  لحصص مجزأة كالتالي :

عبد  لعزيز مبفوك : 1000 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.
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 لتسييف :  لشركة مسيفة من طرف 

 لسيد عبد  لعزيز مبفوك.

 ملدة : 99 سنة.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.

لقد تم  لوضع  لقانوني للشركة 

 12 باملحكمة  البتد ئية بتازة بتاجيخ 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 78.
توقيع :  ملحاس 

494 P

شركة أمالي - اسعيدي ترنز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت  لحصص  الرتماعية مع 
تعيين مسيفة رد6دة و ستقالة 

مسيفه  لقد6م
بمقت�سى  لجمع  لعام   -  1

بتاجيخ  للشركاء   الستثنائي  ملنعقد 

شركة  مسيف  قرج   ،2020 3 فبف 6ر 

ذ ت  شركة  ترنز،  -  سعيدي  أمالي 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

دجهم،   100.000 جأسمالها   لوحيد، 

تجزئة   51 جقم  ومقرها  الرتماعي 

عين  لشقف  طريق  حد ئق  لبديع 

فاس :

حصة  رتماعية   1000 تفويت 

 لتي كان 6مكلها  لسيد  لعملي محمد 

من قيمة  إ6مان،  إلى  لسيدة موفق 

لرأسمال  حصة  رتماعية   1000

للحصة  دجهم   100 بقيمة   لشركة 

 لو حدة.

مسيف  لشركة  لقد6م    ستقالة 

 لسيد  لعملي محمد وتعيين مسيفة 

رد6دة لها :  لسيدة إ6مان موفق.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني   -  2

بفاس  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 11 فبف 6ر  بتاجيخ 

تحت  و لسجل  لتجاجي   585/020

جقم 50751.
من أرل  إلعالن و لنشر

495 P

YM DISTRIBUTION
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بالرباط   2020 فبف 6ر   3 بتاجيخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 
 ملحدودة تحمل  لخصائص  لتالية :

 YM«  :  لتسمية 
.«DISTRIBUTION

:  ستيف د وتصد6ر وتوزيع   لهدف 
 ملو د  لغد ئية و لزج عية و لصحية.

 لعنو ن  لتجاجي :  لطابق  لسفلي 
زنقة  قطاع  لفتح  بالعقاج  لكائن 

هرهوجة جقم 1171  لعيا6دة سال.
 لرأسمال : حدد جأسمال  لشركة 
في 100.000 دجهم مقسمة إلى 1000 
للحصة  دجهم   100 بقيمة  حصة 

و ملقسمة كالتالي :
 700  لسيد صالح  لد6ن  ملطهيف  

حصة.
 300 6وسف  ملطهيف    لسيد 

حصة.
تم تعيين صالح  لد6ن   :  لتسييف 
غيف  ملدة  للشركة  كمسيف   ملطهيف 

محددة.
99 سنة  : مدة عمر  لشركة   ملدة 

من تاجيخ  لتأسيس  لنهائي.
من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
بالسجل  لتجاجي  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بسال تحت جقم 

31175 بتاجيخ 13 فبف 6ر 2020.
496 P

MARA IT TECHNOLOGY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد )في طوج  لتصفية(

مقرها  الرتماعي : 21 ساحة أبو بكر 
 لصد6ق شقة جقم 8 أكد ل  لرباط
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

131923
حل  لشركة

بمقت�سى قر ج  لشركاء  ملؤجخ في 
تقرج حل شركة ذ ت   2020 6نا6ر   4
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
مبلغ   MARA IT TECHNOLOGY

وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
ساحة أبو بكر   21 مقرها  الرتماعي 
 لصد6ق شقة جقم 8 أكد ل  لرباط، 
نتيجة لعدم قيام  لشركة باألهد ف 

 لتي أسست من أرلها.
وحدد مقر  لتصفية ب 21 ساحة 
أكد ل   8 أبو بكر  لصد6ق شقة جقم 
وعين  لسيد موالي 6وسف   لرباط، 

 سماعيلي كمصفي للشركة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت جقم 104377.
497 P

H-ETUDE
SARL AU

تم تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
ذ ت  و حد،  شريك  محدودة 

 ملو صفات  لتالية :
ش.م.م   «H-ETUDE«  :  لتسمية 

ش.و.
تجزئة  لسنبلة   42 جقم   :  ملقر 

خاجج باب شعفة سال  لطابق  ألول.
مكت    :  لنشاط  لتجاجي 

 لدج سات و لبحث.
 ملدة : 99 سنة.

دجهم   100.000  : جأس  ملال 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 
دجهم، مؤد ة كاملة، إلى  لسيد 6اسين 

 لحمدوني.
 لتسييف : للسيد 6اسين  لحمدوني.
بالسجل  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
بسال  للمحكمة  البتد ئية   لتجاجي 

تحت جقم 31153.
498 P

 WORDTRA AGENCE
 DE TRADUCTION

MULTILINGUE
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
بشريك وحيد

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
تمت   ،2020 فبف 6ر   2 6وم  بالرباط 
لشركة  صياغة  لقانون  لتأسي�سي 

وحيد،  بشريك  محدودة  ملسؤولية 

لها  لخصائص  لتالية :

 WORDTRA  :  لتسمية 

 AGENCE DE TRADUCTION

.MULTILINGUE

 لهدف : وكالة تررمة.
ربل  زنقة   :  ملقر  الرتماعي 

 لعيا�سي  لعماجة 52  لشقة 8 أكد ل 

 لرباط.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.

 لرأسمال : حدد جأسمال  لشركة 

في مبلغ 100.000 دجهم.

 إلد جة : عهد تسييف  لشركة  لسيد 

سهام ربيلو.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

غا6ة 31 ديسمبف.

تم  إل6د ع  لقانوني وتسجيل   -  II

 لشركة بالسجل  لتجاجي للمحكمة 

فبف 6ر   13 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت جقم 1053.

499 P

SMZA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 10.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : شاجع  ملغرب 

 لعربي عماجة كر كشو  ملدخل ب 

 لرقم 5 -  لرباط

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

1 - بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 

9 6نا6ر 2020، مبفم بالرباط ومسجل 

تحت  لرقم   2020 6نا6ر   23 بتاجيخ 

وضع  لنظام  ألسا�سي  تم   ،RE392

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

 لتالية مو صفاتها :

.SMZA : لتسمية 

مؤسسة  :  ستغالل   لغرض 

 - فود  )فاست  للوربات  لسريعة 

سناك(.

مقر  لشركة : شاجع  ملغرب  لعربي 

 -  5 عماجة كر كشو  ملدخل ب  لرقم 

 لرباط.
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بمبلغ  محدد   : جأسمال  لشركة 

10.000 دجهم مقسمة إلى 100 حصة 

للحصة  لو حدة  دجهم   100 بقيمة 

ومخصصة   ،100 إلى   1 من  مرقمة 

كالتالي :

 لسيد محمد عمر ني : 50 حصة.
 لسيدة سناء زمز مي : 50 حصة.

مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاجي 

ما عد  حالتي  لحل  لسابق ألو نه أو 

 لتمد6د.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

وتنتهي  لسنة  ملالية  ديسمبف،   31

6تبع  ديسمبف  لذي   31 في   ألولى 

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاجي.

محمد  6تولى  لسيد   :  لتسييف 

للبطاقة  لوطنية  عمر ني،  لحامل 
جقم A420225،  لقاطن بالرباط، 80 
زنقة بني مسكين  لسوي�سي، و لسيدة 
للبطاقة  زمز مي،  لحاملة  سناء 

AD98818،  لقاطنة  جقم   لوطنية 

شاجع  لنخيل   23 سكتوج  بالرباط، 

حي  لرياض،   7 2  لشقة  عماجة 

 لتسييف  ملشتفك ملدة غيف محدودة.

تكون  لشركة  سوف   :  لتوقيع 

للسيد  بالتوقيع  ملشتفك  ملزمة 
محمد عمر ني و لسيدة سناء زمز مي 

على رميع  لوثائق  ملتعلقة بالشركة.

لدى  تسجيل  لشركة  تم   -  2

باملحكمة  لتجاجية  مكت   لضبط 

بالرباط في 11 فبف 6ر 2020 تحت جقم 

.142855
خالصة وبيان  ملسيف

500 P

SYMY CAR
SARL AU

بمور   لعقد  لخاص  ملوقع 

لقد  بتازة،   2020 6نا6ر   14 بتاجيخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد ذي 

 لخصائص  لتالية :

 SYMY CAR شركة   :  لتسمية 

.SARL AU

عماجة  6ر ك   :  ملقر  الرتماعي 
مجموعة 9  لشقة جقم 1 تازة.

غرضها باملغرب   : غرض  لشركة 
و لخاجج :

كر ء  لسياج ت بدون سائق.
محدد في مبلغ   : جأسمال  لشركة 
 1000 على  مجزأ  دجهم   100.000
حصة وهاته  لحصص مجزأة كالتالي :

حمود  ليعكوبي : 1000 حصة.
 ملجموع : 1000 حصة.

 لتسييف :  لشركة مسيفة من طرف 
 لسيد حمود  ليعكوبي.

 ملدة : 99 سنة.
من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف.
لقد تم  لوضع  لقانوني للشركة 
 2 بتاجيخ  بتازة  باملحكمة  البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 71.
توقيع :  ملحاس 

501 P

VINTAGE ROADSTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

برأسمال : 100.000 دجهم
مقرها  الرتماعي :  مللك  ملسمى 
»نجاح 7»، د ئرة  لحوز، تجزئة 

 غو تيم - مر كش
 لسجل  لتجاجي جقم 101375

تأسيس
في  عرفي  ملؤجخ  عقد  بمقت�سى 
بالد ج  لبيضاء،   2019 ديسمبف   12
تم  لتوقيع على عقد تأسيس شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة باملعطيات 

 لتالية :
ذ ت  شركة   : نوع  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 VINTAGE  :  سم  لشركة 

ROADSTER
رميع  ملركبات  توفيف   :  ألهد ف 
أو  ألحد ث  لتغطية  إلعالنات 
للرحالت  لتففيهية،   لسينمائية، 

لتنشيط  لتظاهر ت و ألحد ث.
:  مللك  ملسمى   ملقر  الرتماعي 
تجزئة  د ئرة  لحوز،   ،«7 »نجاح 

 غو تيم - مر كش.

 ملدة : 99 سنة.

 لسجل  لتجاجي جقم 101375.

 لرأسمال : 100.000 دجهم.

 / :  لسيد  ملهدي مد6ح   لشركاء 

 لسيد  سماعيل مد6ح.

 ملسيف :  لسيد  ملهدي مد6ح.

 لسنة : 2020.

502 P

PUBLIX
شركة محدودة  ملسؤولية بشريك 

وحيد
جأس  ملال : 500.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : جقم 37 زنقة بني 

بوفر ح سوي�سي  لرباط

غيف  لعادي  باسم  لجمع  لعام 

 ملنعقد بتاجيخ 7 6نا6ر 2020 تم تقرير 

ما 6لي :

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة إلى 
37 ملتقى شاجع  : جقم   لعنو ن  لتالي 
هو جة  لحي  إلد جي  وشاجع  سوس 

سوي�سي  لرباط.

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط  

بتاجيخ  بالرباط   ملحكمة  لتجاجية 

13 فبف 6ر 2020 تحت جقم 104415.
للخالصة و لبيان

503 P

JH WORKS
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت شريك وحيد

محرج  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

6نا6ر   15 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2020

ذ ت  وحيد  شريك  ذ ت   ملسؤولية 

 لخصائص  لتالية :

 JH WORKS SARL  :  لتسمية 

.AU

 لهدف : غرض  لشركة :

 لغرض من  لشركة مباشرة أو غيف 

مباشرة في  ملغرب وفي رميع  لبلد ن 

 ألخرى :

رميع  لخدمات  لتجاجية 

وتقد6م  لخدمات  و الستشاجية 

 إلد جية.

 ملشاجكة  ملباشرة  و غيف  ملباشرة 

بما في ذلك  بأي شكل وبأي وسيلة، 

رميع  لشركات  في  عمليات  لدمج 

و ملؤسسات  ومجموعات  لشركات 

من  ملصالح  وغيفها  و التحاد ت 

 القتصاد6ة  لتي تم إنشاؤها أو  ملزمع 

إنشاؤها ملماجسة أي نشاط.

مماجسة  ألنشطة  ملذكوجة 

أو  بمفردها  و لخاجج،  في  ملغرب 

باالشتف ك مع أشخاص طبيعيين أو 

 عتباجيين مغاجبة أو أران .

بشكل  مهتمة  تكون  لشركة  قد 

مباشر أو غيف مباشر بإنشاء وتشغيل 

رميع  لشركات  لتي لها كائن مشابه 

أو  طريق  ملساهمات  عن  مماثل  أو 

 لبيع أو  الندماج أو  الشتف ك.

بيع،  شر ء،  تصد6ر،   ستيف د، 

عمولة، تمثيل، تسويق وتوزيع رميع 

نصف  أو  أنو ع  ملنتجات  لنهائية 

 لنهائية،  ملو د  لخام،  ملعد ت، 

 للو زم،  إلكسسو ج ت،  ملقاالت، 

رميع  ألنو ع  من  وطعام   لبضائع 

ومن رميع  ملصادج في رميع مجاالت 

 لنشاط.

و لسلع  رميع  ملو د  نقل 

و ملنتجات  لنهائية ونصفة  لنهائية.

و ألشغال  تنفيذ أي نشاط بناء، 

وتسرب  ملياه،  للمباني،   لعامة 

و لجدج ن،  وتغطية  ألجضيات 

و مد د ت  و لصحية،  و لسباكة، 

وغرفة  وتكييف  لهو ء،   ملياه، 

و ملعادن  ونجاجة  لخش    لغسيل، 

و لهيكل  و لكهرباء  و ألملنيوم 

 لهند�سي،  لهندسة  ملدنية، 

 لهندسة  مليكانيكية،  لتصميم، 

 لتخطيط،  لرسم،  لزليج،  ملر 6ا 

وتركي   لهاتف.
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رميع  لعمليات  عام،  وبشكل 

أو  أو  ملنقولة  أو  ملالية   لتجاجية 

من  لعمليات  غيفها  أو   لعقاجية 

 لتي قد تتصل بشكل مباشر أو غيف 

مباشر كليا أو رزئيا بأي من  لكائنات 

تشجع  أن  من  ملحتمل  أو   ملحددة 

تطوير  لشركة.

:  لد ج  لبيضاء،   ملقر  الرتماعي 

47، شاجع لال  لياقوت،  لطابق 5.

في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 

6وم  لتأسيس  من  سنة  بتد ء   99

حالة  لحل  ملسبق   لنهائي باستثناء 

 و  لتمد6د  ملنصوص عليه في هذه 

 لقو نين.

حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

 10.000 في   لرأسمال  الرتماعي 

إلى  لسيد  بالكامل  دجهم خصصت 

خليل رمالي.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر وتنتهي في ديسمبف من كل 

سنة.

6د6ر  لشركة  لسيد   :  إلد جة 

خليل رمالي كمسيف وحيد وملدة غيف 

محدودة.

 ألجباح :  ملنتجات  لصافية للسنة 

رميع  لنفقات  بعد  قتطاع   ملالية 

ذلك  في  بما  أخرى،  وأعباء   لعامة 

تكون  كل  الستهالكات و الحتياطات، 

 لربح  لصافي، من هذ   لربح  لصافي 

وعند  القتضاء  لخسائر   ملنقوص، 

 لسابقة، 6قتطع مبلغ لتأسيس أصل 

يسمى باالحتياط  لقانوني.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني   -  II

للد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

2020 تحت  2 فبف 6ر   لبيضاء بتاجيخ 

جقم 729827.

بكتابة  تسجيل  لشركة  تم   -  III

للد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

2020 تحت  2 فبف 6ر   لبيضاء بتاجيخ 

جقم 455801.

504 P

مركز تصفية الكلي الريان
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد
محرج  عرفي  عقد  بمقت�سى 
6نا6ر   27 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2020
 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد ذ ت 

 لخصائص  لتالية :
تصفية  لكلي  مركز   :  لتسمية 

 لريان.
 لهدف : غرض  لشركة :

لغسيل  لكلي،  مركز   ستثماج 
لالستشاجة، ط   لكلي و لط   لعام.
مو د  أرهزة،  معد ت،  كل  شر ء 
ملماجسة  لنشاط  ومنتجات  لالزمة 

 ملذكوج أعاله.
رميع  لعمليات  وعلى  لعموم، 
غيف  أو  مباشرة  بطريقة   ملرتبطة 
بغرض  رزئيا  أو  إرماال  مباشرة 

 لشركة.
:  لد ج  لبيضاء،   ملقر  الرتماعي 
دجيس  شاجع  لقائد  حي  لبفكة، 
رماعة   ،251 جقم  تجزئة   لحاجتي، 

موالي جشيد.
في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 
6وم  لتأسيس  من  سنة  بتد ء   99
حالة  لحل  ملسبق   لنهائي باستثناء 
أو  لتمد6د  ملنصوص عليه في هذه 

 لقو نين.
حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 
 100.000 في   لرأسمال  الرتماعي 
دجهم، خصصت بالكامل إلى  لسيدة 

مها بنجلون.
من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 
فاتح 6نا6ر وتنتهي في ديسمبف من كل 

سنة.
تد6ر  لشركة  لسيد مها   :  إلد جة 

بنجلون.
 ألجباح :  ملنتجات  لصافية للسنة 
رميع  لنفقات  بعد  قتطاع   ملالية 
ذلك  في  بما  أخرى،  وأعباء   لعامة 
تكون  كل  الستهالكات و الحتياطات، 
 لربح  لصافي من هذ   لربح  لصافي 
وعند  القتضاء  لخسائر   ملنقوص 
 لسابقة، 6قتطع مبلغ لتأسيس أصل 

يسمى باالحتياط  لقانوني.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
 ،2020 فبف 6ر   11 بتاجيخ   لبيضاء 

تحت جقم 730172.

تسجيل  لسجل  لتجاجي  تم 
باملحكمة  لتجاجية  بكتابة  لضبط 
فبف 6ر   11 بتاجيخ  للد ج  لبيضاء 

2020، تحت جقم 452153.
505 P

AGENCE 20’9
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت شريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي محرج بالد ج 
تم   ،2020 فبف 6ر   3 بتاجيخ   لبيضاء 
محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 
ذ ت شريكة وحيدة وذ ت  لخصائص 

 لتالية :
 لتسمية : أرين�سي 20’9.

:  لغرض  : غرض  لشركة   لهدف 
رميع  وفي  في  ملغرب  من  لشركة 

 لبلد ن  ألخرى :
أشغال  لدج سات  رميع 
حيث  التصاالت  من  و لتصاميم 
و إلعالم في مجال فن  لطبخ و لطهي 

بصفة عامة.
تنظيم وتصميم أي منتج  لحدث 

إلطالق منتجات  لطهي.
إنشاء أو حيازة أو  ستئجاج أو تأريف 
رميع  لعقاج ت  لتجاجية،  إد جة  أو 
وتشغيل أي مؤسسة أو وجشة عمل 

تتعلق بنشاط  لشركة.
رميع  لشركات  في  حصة  أخذ 
 لتي تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها لها 

نفس  لغرض أو ما شابه ذلك.
تجاجي  نشاط  أي  عام،  بشكل 
مرتبطا  6كون  قد  أو صناعي  مالي  أو 
بشكل مباشر أو غيف مباشر بأي من 
 لعمليات  ملشاج إليها أعاله أو  لتي قد 

تدعم تطوير  لشركة.
:  لد ج  لبيضاء،   ملقر  الرتماعي 
33 ز وية زنقة نجي  محفوظ وتوفيق 

 لحكيم، حي كوتيي.
في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 
6وم  لتأسيس  من  سنة  بتد ء   99
حالة  لحل  ملسبق   لنهائي باستثناء 
أو  لتمد6د  ملنصوص عليه في هذه 

 لقو نين.
حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

 50.000 في   لرأسمال  الرتماعي 
دجهم، خصصت بالكامل إلى  لسيدة 

نويل بوعياد.
من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 
فاتح 6نا6ر وتنتهي في د6مسبف من كل 

سنة.
6د6ر  لشركة  لسيدة   :  إلد جة 
بو عياد كمسيفة وحيدة وملدة  نويل 

غيف محددة.
 ألجباح :  ملنتجات  لصافية للسنة 
رميع  لنفقات  بعد  قتطاع   ملالية 
ذلك  في  بما  أخرى،  وأعباء   لعامة 
تكون  كل  الستهالكات و الحتياطات، 
 لربح  لصافي، من هذ   لربح  لصافي 
وعند  القتضاء  لخسائر   ملنقوص، 
 لسابقة، 6قتطع مبلغ لتأسيس أصل 

يسمى باالحتياط  لقانوني.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
للد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
 ،2020 فبف 6ر   13 بتاجيخ   لبيضاء 

تحت جقم 730210.
بكتابة  تسجيل  لشركة  تم 
بالد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
 ،2020 فبف 6ر   13 بتاجيخ   لبيضاء 

تحت جقم 452211.
506 P

AL OMAME GLACE
SARL

جأس  ملال : 100.000 دجهم
جقم 1902، قطاع 2، زجد ل  لغربية 

بوقنادل، سال
 لتأسيس

6وم  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بسال   2020 6نا6ر   15
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

بالخصائص  لتالية :
.AL OMAME GLACE : لتسمية 

كريم  إنتاج  آليس   :  لهدف 
و ملثلجات بمحرك ميكانيكي.

 100.000  : مال  لشركة  جأس 
حصة من   1000 إلى  دجهم مقسمة 
للحصة  لو حدة  دجهم   100 فئة 

مقسمة على  لشركاء كاآلتي :
 لسيد زين لكوينة عبد  لعالي 500 

حصة.
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 لسيد  لزكر وي جشيد 500حصة.

 ،1902 جقم   :  ملقر  الرتماعي 

بوقنادل،  زجد ل  لغربية   ،2 قطاع 

سال.

 لتسييف : زين لكوينة عبد  لعالي.

 ملدة : مدة  لشركة 99 سنة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 ،2020 فبف 6ر   2 في   البتد ئية بسال 

تحت جقم 34073.
بمثابة مقتطف وبيان

507 P

STE MOUHAB ALLIANCE

SARL

CAPITAL SOCIAL : 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : N°122 Qrt EL

MASSIRA OULYA KHENIFRA

على إثر  لعقد  لعرفي  لذي سجل 

بخنيفرة تم وضع  لقو نين  ألساسية 

لشركة ذ ت مسؤولية محدودة و لتي 

من خصائصها :

 MOUHAB : لتسمية  الرتماعية 

.ALLIANCE SARL

أشغال  مفاوضة،   :  ملوضوع 

مختلفة.

حي   122 جقم   :  ملقر  الرتماعي 

 ملسيفة  لعليا خنيفرة.

 ملدة : 99 عاما.

دجهم   500.000  :  لر سمال 

مقسمة إلى 5000 حصة بقيمة 100 

 1000 د سو  محمد  للحصة  دجهم 

حصة.

عبد  لعالي ودعي 1000 حصة.

سالك زهرة 1000 حصة.

حصة    1000 هللا  نح�سي  عبد 

ومحمد عكوج ن 1000 حصة.

 لتسييف : أسند  لتسييف إلى  لسيد 

ودعي عبد  لعالي إلى غا6ة صدوج قر ج 

رد6د.

 لسنة  ملحاسبية : من فاتح 6نا6ر 
إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

باملحكمة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10  البتد ئية بخنيفرة بتاجيخ 
سجل تجاجي   39 تحت جقم   ،2020

جقم 3217.
508 P

F2A CONSTRUCTION
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2020 6نا6ر   9 بتاجيخ   لرباط 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.
 لتسمية :

.F2A CONSTRUCTION 
أعمال  لبناء   :  لهدف  الرتماعي 

 ملتنوعة.
دجهم   10.000  : جأسمال  لشركة 
مقسمة إلى 1000 من فئة 100 دجهم 

للحصة  لو حدة.
 500 لعماجة  أهل  فر جي   لسيد 

حصة.
 500 فاطمة  لودغيفي   لسيدة 

حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.
من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
ملين  لعكاجي  زنقة   1  :  ملقر 

 لرباط.
 ملسيف :  لسيد فر جي أهل لعماجة.
بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.142291
509 P

 ألستاذ حمزة بنسعيد
موثق بالد ج  لبيضاء

 لهاتف 0522400558
 لفاكس : 0522400559

CHAOUI GARDEN
SARL AU

 لد ج  لبيضاء إقامة باستوغ 21 
ساحة شاغل نيكول شقة 12

6تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بتاجيخ  بنسعيد  حمزة   ألستاذ 

12 ديسمبف 2019، تم وضع  لقانون 

 ألسا�سي للشركة محدودة  ملسؤولية 

بشريك وحيد باملز 6ا  آلتية :

 CHAOUI GARDEN  :  لتسمية 

بشريك  محدودة  ملسؤولية  شركة 

وحيد.

 لهدف  الرتماعي : تهدف  لشركة 

إلى :

في  ملغرب  من  لشركة   لغرض 

و لخاجج بشكل مباشر أو غيف مباشر :

 إلنعاش  لعقاجي.

باملبنى  رميع  ألعمال  ملتعلقة 

أو  أو  لتجاجي  لالستخد م  لسكني 

 لصناعي أو  ملختلط.

عقاج ت ومجمعات سياحية  بناء 

سو ء  أنو عها،  بجميع  تجاجية  أو 

أو  الستئجاج  للبيع  كانت مخصصة 

أو  الستغالل  لصناعي أو  لتجاجي أو 

 لريا�سي أو  لفني.

رميع  لتقسيمات،  لتفويج 

 لعقاجي أو أعمال  لهندسة  ملدنية أو 

رميع  ملهن.

أو  أو  ألملنيوم  أعمال  لخش  

أو  أو  لكهرباء  أو  لتزريج   لطالء 

 لسباكة أو  لجبص.

بمفرده أو  تطوير  ي موقع بناء، 

باالشتف ك مع أي شركة بناء.

 ستيف د أو شر ء رميع  للو زم أو 

 ملو د أو  ملنتجات أو  ملقاالت أو غيفها 

الستخد مها لتحقيق هذ   لنشاط.

 ستئجاج رميع  ملباني لالستخد م 

 لسكني أو  لتجاجي.

 قتناء أو إنشاء أو تشغيل أو تطوير 

أو بيع بأي  أي عمل تجاجي أو شر ء 

طريقة ضروجية لهذه  لعمليات.

رميع  وتنفيذ  و لشركة   لدج سة 

للبناء  و لخاصة   ألعمال  لعامة 

و لكهرباء  و لطالء  و لرصف  و لبناء 

و لطالء  و لعزل  ملائي  و لسباكة 

و لزراج.

رميع  ألسو ق،  وتحقيق  دج سة 
و لبناء  ومع  لدولة  مع  ألفر د 
ورميع  ألنظمة  و لهندسة  ملدنية 
مياه  أنابي   وخذ   لهيدجوليكية 

 لشرب.
:  لد ج  لبيضاء   ملقر  الرتماعي 
شاغل  ساحة   21 باستوغ  إقامة 

نيكول شق 12.
 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تسجيلها 

بالسجل  لتجاجي.
6حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 
جأسمال  لشركة في مبلغ 42.545.300 

دجهم.
425.453 حصة  رتماعية قيمة 
دجهم حرجت بإسمه   100 كل حصة 
رميع  للمساهمة  لنوعية  وتبعا 
للشريك  لوحيد  منحت   لحصص 

 لسيد عمر  لشاوي.
 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى 31 ديسمبف.
: تسيف  لشركة من طرف   لتسييف 

 ملسيف  لوحيد  لسيد عمر  لشاوي.
رميع  لعقود  في  تلتزم  لشركة 

بتوقيع منفرد للسيد عمر  لشاوي.
لدى  ملركز  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   2 بتاجيخ  لالستثماج   لجهوي 

2020، تحت جقم 455843.
 ألستاذ حمزة بنسعيد

510 P

ASISANTE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
جأسمالها : 1.987.200 دجهم

مقرها  الرتماعي :  لد ج  لبيضاء 
212، شاجع  لزجقطوني

 لسجل  لتجاجي جقم 229103
 لد ج  لبيضاء

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرج  ملساهم   ،2019 15 نوفمبف 

 لوحيد للشركة ما 6لي :
ذ ت  شركة  إلى  تحويل  لشركة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد :
إعتماد قانون أسا�سي للشركة في 

شكلها  لجد6د.
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سعد  بن  فدوى  تعيين  لسيدة 
كمسيفة للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجاجية بالد ج 
 لبيضاء بتاجيخ 2 فبف 6ر 2020، تحت 

جقم 729910.
قصد  لنشر و إلعالن

511 P

KIDS’INOU PRIVE
SARL

سجل تجاجي 122795 بالرباط
حل نهائي للشركة

لشركة  قرج  لشريك  لوحيد 
 ،KIDS’INOU PRIVE SARL
مقرها  دجهم،   100.000 جأسمالها 
حي   8 جقم   F بلوك   3  :  الرتماعي 
خالل  لجمع  لعام   لرياض  لرباط، 
بمقر   لغيف  لعادي  لذي  نعقد 

 لشركة بتاجيخ 27 ديسمبف 2019.
 لحل  لنهائي للشركة.

تصفية  تقرير  على   ملصادقة 
فاطمة  طرف  لسيدة  من   ملحرج 

بنعمر.
ملصفي  ونهائي  تام  إبر ء  تسليم 
فاطمة  لحسابات  لشركة  لسيدة 

بنعمر.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
تحت جقم   ،2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ 

.104330
512 P

CARAMELO BEAUTY 
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2020 فبف 6ر   4 بتاجيخ   لرباط 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.
 CARAMELO  :  لتسمية 

.BEAUTY
صالون   :  لهدف  الرتماعي 
 لتجميل وتصفيف  لشعر للنساء أو 

 لررال.
جأس مال  لشركة 100.000 دجهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة  لو حدة.

 لسيد أسامة  ملوعد 500 حصة.

 لسيدة شريفة  وسو 500 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
قيساجية  حمد   25 جقم   :  ملقر 

وعبد  عمر سالوي  زنقة  ز وية  كريم 

 لرحمان شنقيطي قبيبات  لرباط.

وشريفة  أسامة  ملوعد   ملسيف ن 

 وسو.
 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.143095

513 P

IMLOK TRAD
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مؤجخ في تماجة بتاجيخ 2 فبف 6ر 2020، 

قد تم تأسيس :

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

بشريك وحيد.

 لهدف  الرتماعي : أعمال مختفة 

و لبناء.

إد جة وجشات  لبناء.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة  لو حدة.

 1000 جحماني  6وسف   لسيد 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

 117 تجزئة  لفتوح عماجة   :  ملقر 

شقة 3 شاجع  لقاهرة، تماجة.

 ملسيف :  لسيد 6وسف جحماني.
بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

129527، تماجة.

514 P

STE LOUJA-TP
SARL AU

AU CAPITAL DE 3.000.000 DHS

 لتأسيس
بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2019، تم تأسيس شركة  10 أكتوبر 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد باملميز ت  لتالية :

 STE LOUJA-TP SARL : لتسمية 

.AU

 ملقر  الرتماعي : تجزئة 25 ماجس 

بلوك ي جقم 1040  لعيون.

دجهم   3.000.000  :  لرأسمال 

30.000 حصة من فئة  مقسمة على 

100 دجهم.

أشغال  في  مقاول   :  لهدف 

 ملختلفة.

طاجق،  :  لسيد  مك   لشريك 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

جقم JA127224 30.000 حصة.

طاجق  :  لسيد  مك   لتسييف 

وسيتم  عتماد  إلمضاء  كمسيف، 

للوثائق  بالنسبة  للمسيف   لوحيد 

وشبه  باإلد ج ت  لعمومية   ملتعلقة 

 لعمومية و إلد ج ت  ملالية.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

18 أكتوبر   البتد ئية بالعيون بتاجيخ 

2019، تحت جقم  19/2520.

515 P

SOSAM CAR
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة وذ ت  لشريك  لوحيد

تم وضع   ،2020 فبف 6ر   7 بتاجيخ 

قانون منظم لشركة ذ ت  ملسؤولية 

وذ ت  لشريك  لوحيد   ملحدودة 

وذ ت  ملميز ت  لتالية :

ذ ت   SOSAM CAR  :  لتسمية 

وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
بدون  كر ء  لسيا ت   :  لهدف 

سائق.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  دجهم مقسمة 
موزعة  للو حدة  دجهم   100 فئة 

كاآلتي :
 لسيد سامي  لصلح مجهد 1000 

حصة.
مد6نة  لوحدة   :  ملقر  الرتماعي 

 لشطر  لثاني جقم 217،  لعيون.
طرف  لسيد  من  تسيف   :  إلد جة 
غيف  ملدة  بورمعة  سامي  لصلح 
محددة كما تعتمد  لشركة  إلمضاء 

 لوحيد للسيد سامي  لصلح مجهد.
بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
تحت جقم   ،2020 فبف 6ر   12 بتاجيخ 

.30827
516 P

JOEL MOEBEL
تعد6الت قانونية

.JOEL MOEBEL : لتسمية 
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
شاجع مكة عماجة   :  ملقر  لرئي�سي 
 17 جقم   ألوقاف  لطابق  لثالث 

 لعيون.
ملد والت  لجمع  طبقا   :  ملوضوع 
 ،2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ   لغيف عادي 

قرج  لشريك  لوحيد ما 6لي :
حل  لشركة.

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
تحت جقم   ،2020 فبف 6ر   13 بتاجيخ 

.2020/374
517 P

 STE BIO MULTI SERVICES
MOROCO

SARL AU
 13 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمور  
تنازلت  لسيدة   ،2020 فبف 6ر 
 لشاهرة بربوش عن 1000 حصة من 
دجهم لصالح  لسيد مر د   100 فئة 

بد هي.
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بموربه  صبح  لسيد مر د بد هي 

مالكا ل 1000 حصة.

باملحكمة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   13  البتد ئية بالعيون بتاجيخ 

2020، تحت جقم 384/20.

518 P

 STE BOULANGERIE AL

FAKHIR
SARL

تعد6الت قانونية
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملنعقد بمقر  لشركة بتاجيخ 12 6نا6ر 

2020، قرج شركاء  لشركة ما 6لي :

:  ملتنازلين  لسيد  حصص  بيع 

 لقدمي ماء  لعينين 500 حصة.

 لسيد بوجكعة محمد 500 حصة.

 ملتنازل لهم  لسيد  حمدو ملباجكي 

500 حصة.

 لسيد  لباللي حمدي 500 حصة.

 لتسييف :  ستقالة  لسيد بوجكعة 

وتعيين  تسييف  لشركة  من  محمد 

 لسيد  لباللي حمدي كمسيف رد6د 

تم  عتماد  إلمضاء  كما  للشركة 

 لوحيد له.

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

تحت جقم   ،2020 فبف 6ر   12 بتاجيخ 

.2020/324

519 P

SLIMPRICE
ش م م لشريك وحيد

جأسمال  لشركة : 100.000دجهم

تأسيس شركة
في  عرفي  ملؤجخ  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة  تم   ،2020 22 6نا6ر 

لشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد  لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

.SLIMPRICE : لتسمية 

:  ستيف د   لهدف  الرتماعي 

وتصد6ر وتجاجة لو زم  لصيانة.

 ملقر  الرتماعي : جقم 7 إقامة ج مي 
 8 مكت   سبتة  لطابق  لثاني  زنقة 

 لد ج  لبيضاء.

 ملدة  الرتماعية : 99 سنة.

حدد   :  لر سمال  الرتماعي 

مبلغ  في   لرأسمال  الرتماعي 

 1000 إلى  مقسمة  دجهم   100.000

100 دجهم  حصة  رتماعية من فئة 

للسيد  بالكامل  موزعة  للو حدة 
جشيد بن سليم.

سليم  بن  جشيد  تسمية  لسيد 

غيف  ملدة  للشركة  وحيد  كمد6ر 

محدودة.

تم  إل6د ع  لقانوني و لتسجيل في 

 لسجل  لتجاجي بكتابة  لضبط لدى 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

 729727 تحت  ألجقام  لخاصة 

و455797 بتاجيخ 2 فبف 6ر 2020.
 ملسيف

520 P

ATHLETICS EVENTS
ش م م

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم

تأسيس شركة
في  عرفي  ملؤجخ  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020 6نا6ر   20

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لتي تحمل 

 لخصائص  لتالية :

.ATHLETICS EVENTS : لتسمية 

تنظيم   :  لهدف  الرتماعي 

 ألحد ث  لرياضية و لثقافية.

39 شاجع لال   ملقر  الرتماعي جقم 

 - د  شقة   لياقوت  لدوج  لخامس 

 لد ج  لبيضاء.

 ملدة  الرتماعية : 99 سنة.

في  حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

إلى  مقسمة  دجهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة  رتماعية من فئة 100 

دجهم للو حدة موزعة على  لشركاء 

كالتالي :

 لسيد هشام فيز زي 340 حصة.

 330 هشام  لخليفي   لسيد 

حصة.

بيانكو  لو  كاسباجد  لويس   لسيد 

330 حصة.

فيز زي  هشام  تسمية  لسيد 

غيف  ملدة  للشركة  وحيد  كمد6ر 

محدودة.

و لتسجيل  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاجي بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة 

 لتجاجية بالد ج  لبيضاء تحت  ألجقام 

بتاجيخ  و452425   730420  لخاصة 

12 فبف 6ر 2020.
 ملسيف

521 P

CYCLE EVENTS

ش م م

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم

تأسيس رشكة

في  عرفي  ملؤجخ  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2020 6نا6ر   20

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لتي تحمل 

 لخصائص  لتالية :

.CYCLE EVENTS: لتسمية 

تنظيم   :  لهدف  الرتماعي 

 ألحد ث  لرياضية و لثقافية.

شاجع   202 جقم   :  ملقر  الرتماعي 

5  لطابق  لسفلي  جقم  عبد  ملومن 

 لد ج  لبيضاء.

 ملدة  الرتماعية : 99 سنة.

في  حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

غلى  مقسمة  دجهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة  رتماعية من فئة 100 

دجهم للو حدة موزعة على  لشركاء 

كالتالي :

 لسيد هشام فيز زي 340 حصة.

 330 هشام  لخليفي   لسيد 

حصة.

لوبيانكو  كاسباجد  لويس   لسيد 

330 حصة.

فيز زي  هشام  تسمية  لسيد 

غيف  ملدة  للشركة  وحيد  كمد6ر 

محدودة.

تم  إل6د ع  لقانوني و لتسجيل في 

 لسجل  لتجاجي بكتابة  لضبط لدى 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

 730419 تحت  ألجقام  لخاصة 

و452423 بتاجيخ 12 فبف 6ر 2020.
 ملسيف

522 P

FIGHT EVENTS
ش م م

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم

تأسيس شركة
في  عرفي  ملؤجخ  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2020 6نا6ر   20

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لتي تحمل 

 لخصائص  لتالية :

.FIGHT EVENTS: لتسمية 

تنظيم   :  لهدف  الرتماعي 

 ألحد ث  لرياضية و لثقافية.

شاجع   410 جقم   :  ملقر  الرتماعي 

 1 جقم  شقة  حمد  إقامة  زجقطوني 

 لد ج  لبيضاء.

 ملدة  الرتماعية : 99 سنة.

في  حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

إلى  مقسمة  دجهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة  رتماعية من فئة 100 

دجهم للو حدة موزعة على  لشركاء 

كالتالي :

 لسيد هشام فيز زي 340 حصة.

 330 هشام  لخليفي   لسيد 

حصة.

لوبيانكو  كاسباجد  لويس   لسيد 

330 حصة.
فيز زي  هشام  تسمية  لسيد 

غيف  ملدة  للشركة  وحيد  كمد6ر 

محدودة.

تم  إل6د ع  لقانوني و لتسجيل في 

 لسجل  لتجاجي بكتابة  لضبط لدى 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

 730421 تحت  ألجقام  لخاصة 

و452427 بتاجيخ 12 فبف 6ر 2020.
 ملسيف

523 P
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NOOR DEVELOPPEMENT
IMMOBILIERE AIN AOUDA

SARL
تعد6الت قانونية

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 لعادي  ملنعقد بتاجيخ فاتح أغسطس 
فضاء  بمقرها  الرتماعي   2019
 لسعادة شقة 7  لطابق  لثاني طريق 
زعيف  لسوي�سي  لرباط و لذي صادق 

باإلرماع على  لقر ج  لتالي :
تسمية  لسيدة  لهام  لهيشامي 
غيف  ملدة  للشركة  رد6دة  مسيفة 

محددة.
من  علي  ملطيع   ستقالة  لسيد 

مهام تسيف  لشركة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
ديسمبف   11  لتجاجية بالرباط بتاجيخ 

2019، تحت جقم 103432.
524 P

DAR NZAHA
زيادة جأس  ملال
تسييف  لشركة
تغييف  لتوقيع

مد ولة  لجمع  محضر  بمقت�سى 
11 ديسمبف   لعام غيف  لعادي بتاجيخ 

2019، قرج شركاء  لشركة ما 6لي :
مجمع  منح   : ج س  ملال  زيادة 
على  لشريك  مو فقته   لشركاء 
 MIMOSAS شركة   لجد6د 
SKHIRATE 1 SARL AU  ملورودة 
ج�سى  6مثلها  لسيد  و لتي  تماجة  في 
رد6دة  أسهم  إلصد ج  بنبف هيم 
بقيمة 500 حصة لذلك يعلن مجمع 
بمبلغ  جأس  ملال  زيادة  عن   لشركاء 
جأس  ملال  ليصبح  دجهم   50.000
 150000 إلى  دجهم   100.000 من 
حصة   500 إنشاء  خالل  من  دجهم 
حصة،  لكل  دجهم   100 بقيمة 
من  جأس  ملال  في  هذه  لزيادة  تتم 
شركة  من  نقد6ة  مساهمة  خالل 
MIMOSAS SKHIRATE 1 وهذ  عن 
طريق  لتحويل إلى حساب جأس  ملال 
دجهم وبالتالي 6صبح   50.000 بمبلغ 
 لتقسيم  لجد6د للرأسمال كما 6لي :

 50.000 بنبف هيم  ج�سى   لسيد 

دجهم.

بلفقيه  مزيان  ج�سى   لسيد 

50.000 دجهم.

 50.000 بوطال   مجيد   لسيد 

دجهم.

 ملجموع : 150.000 دجهم.

تم تعيين  لسيد   : تسييف  لشركة 
ج�سى بنبف هيم كمسيف رد6د للشركة 

بمعية  ملسيف6ن  محددة  غيف  ملدة 

 آلخرين هم :

 لسيد ج�سى بنبف هيم.

 لسيد ج�سى مزيان بلفقيه.

 لسيد مجيد بوطال .

وستسيف  لشركة من طرف  ثنين 

من  لثالثة.

تغييف  لتوقيع : قرج شركاء  لشركة 

على  لنحو  للشركة  تغييف  لتوقيع 

 لتالي :

سح   أفعال  لجميع  6كون  أن 

ومذكر ت  أو  ألوج ق  ملالية   ألمو ل 

وقبول  ألوج ق   ملصرفيين  و  المناء 

مشتفك  بتوقيع   لتجاجية  ملكتسبة 

وليس منفصل كالتالي :

 لسيد ج�سى مزيان بلفقيه و لسيد 
ج�سى بنبف هيم.

 لسيد ج�سى مزيان بلفقيه و لسيد 

مجيد بوطال .

و لسيد  بوطال   مجيد   لسيد 
ج�سى بنبف هيم.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   ،2020 12 فبف 6ر  بتاجيخ 

.104382

525 P

NEW SOUTH HUB
SARL

تأسيس شركة
 9 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ 

6نا6ر 2020.

ذ ت  شركة  تأسيس  تم  قد 

تحمل  و لتي   ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

 NEW SOUTH HUB  :  لتسمية 

.SARL

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة.

مستحضر ت   :  لهدف  الرتماعي 

 لتجميل توزيع وتسويق.

جأسمال  حدد   : جأسمال  لشركة 

 لشركة في 50.000 دجهم مقسم غلى 

 100 بقيمة  حصة  رتماعية   500

دجهم للحصة موزعة كالتالي :

 لسيد محمد بن ميفة 250 حصة.

 لسيد خالد بيطاج 250 حصة.

محمد بن ميفة  لحامل   :  لتسييف 

 ،A317132 جقم  لبطاقة  لوطنية 

312 م  لعهد حي  لنهضة   لقاطن ب 

1  لرباط.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

 ملقر : 312 م  لعهد حي  لنهضة 1، 

 لرباط.

في  ملركز  6تم  إل6د ع  لقانوني 

 لجهوي لالستثماج بالرباط بتاجيخ 12 

بالسجل  لتجاجي جقم   2020 فبف 6ر 

.143015

526 P

شركة وورك 7 اف 7
 ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة بشريك 

وحيد

بتاجيخ  بمقت�سى عقد عرفي حرج 

20 ديسمبف 2019، تم تأسيس :

ذ ت   7 7  ف  ووجك  شركة 

 ملسؤولية   ملحدودة بشريك وحيد.

ذ ت  لخصائص  لتالية :

 لغرض : أشغال  لبناء.

 لعنو ن : عماجة 30 شقة 8 شاجع 

موالي  حمد لوكيلي حسان  لرباط.

 100.000 في  حدد   : جأس  ملال 

دجهم مقسمة على 1000 حصة.

 لتسييف :  لسيد بنجي 6ونس.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   12 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

تحت جقم  لسجل   لتجاجي   ،2020

.142321

527 P

صوكوويست ش م م

1 ملتقى شاجع محمد  لد6وجي ورمال  لد6ن 

 ألفغاني،  لطابق  ألول، شقة جقم 2  لقنيطرة

سجل تجاجي جقم 25983،  لقنيطرة

 FOOD PROCESSING

EQUIPEMENT

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد في طوج  لتصفية

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 115 ممر طاجق 

 بن زياد شقة 3،  لقنيطرة

حل مسبق للشركة

بمقت�سى محضر قر ج ت  لشريك 

نوفمبف   27 بتاجيخ   لوحيد  ملتخذة 

2019، تم تقرير ما 6لي :

من   لحل  ملسبق للشركة  بتد ء 

تاجيخه وتصفيتها ود6ا.

تعيين  لسيد عبد  لرحيم مربوح، 

يعقوب  ممر   22 بالقنيطرة   لساكن 

للشركة  كمصف   ،1  ملنصوج شقة 

وتصفية  لتحقيق  ألصول  وذلك 

 لد6ون.

بالعنو ن  مقر  لتصفية  تحد6د 

يعقوب  ممر   22  لتالي  لقنيطرة 

 ملنصوج شقة 1.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 ،2020 6نا6ر   21 بتاجيخ  بالقنيطرة 

تحت جقم 258.
للخالصة و لتذكيف

 ملصفي

528 P
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صوكوويست ش م م

1 ملتقى شاجع محمد  لد6وجي ورمال  لد6ن 

 ألفغاني،  لطابق  ألول، شقة جقم 2  لقنيطرة

سجل تجاجي جقم 25983،  لقنيطرة

 STE DES IMPRIMERIES

KENITRA
شركة مجهولة  لتسمية في طوج 

 لتصفية
جأسمالها : 200.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : شاجع محمد 

 لخامس زنقة 22 جقم 1،  لقنيطرة

سجل تجاجي جقم 22025  لقنيطرة

حل مسبق للشركة
محضر  لجمعية  بمقت�سى 

بتاجيخ   لعام  الستثنائية  ملنعقدة 

19 نوفمبف 2019، تم تقرير ما 6لي :

من   لحل  ملسبق للشركة  بتد ء 

تاجيخه وتصفيتها ود6ا.

تعيين  لسيد  مليلودي  لعرو�سي 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
ج و لساكن في  لقنيطرة   9921 جقم 

 34 زنقة   بئف  لر مي  لشرقية 
وذلك  للشركة  كمصفي   ،781 جقم 

لتحقيق  ألصول وتصفية  لد6ون.

بالعنو ن  مقر  لتصفية  تحد6د 

 لتالي : شاجع محمد  لخامس زنقة 22 
جقم 1،  لقنيطرة.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

 ملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة بتاجيخ 

13 6نا6ر 2020، تحت جقم 73912.
للخالصة و لتذكيف

 ملسيف

529 P

صوكوويست 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مقرها : ملتقى شاجع محمد  لد6وجي ورمال 

 لد6ن  الفغاني

 لطابق  الول، شقة جقم 2  لقنيطرة

سجل تجاجي جقم : 25983   لقنيطرة

 STE AL MOSTAKBALIA

LISSAKAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مقرها  الرتماعي  : ز وية شاجع 

سلمان  لفاج�سي ومحمد  لد6وجي 
جقم 4،  لقنيطرة

سجل تجاجي جقم : 30543  

 لقنيطرة

بمقت�سى عقد عرفي مبفم بتاجيخ 

رميع  تحويل  تم   ،2020 6نا6ر   30

 لحصص  لتي 6متلكها  لسيد أحمد 

 10.050 مجموعه  ما  أي  صباب، 
حصة لفائدة  لسيد  لحسين بوغري 

هذ   لعقد  بمور   أصبح  و لذي 

شريكا وحيد .

بمقت�سى محضر قر ج ت  لشريك 

تم  بنفس  لتاجيخ،   لوحيد  ملتخذة 

تقرير ما 6لي :

تحيين  تحويل  لحصص،  تقرير 

 لقانون  السا�سي للشركة.

تم  ال6د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

بالقنيطرة،  باملحكمة  البتد ئية 

تحت جقم   ،2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ 

.74195
للخالصة و لتذكيف

 لتسييف

530 P

STE VENOZA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ج سمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي  : 24 شاجع 

أطلنتيد  لسعادة 1 بولو عين  لشق 

 لد ج لبيضاء

تاسيس شركة
مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 6نا6ر   17 في  بالبيضاء 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة ذ ت  لخصائص  التية :

.STE VENOZA : لتسمية 

إنشاء،  ستغالل،   :  لهدف 

مقشدة مثلجات،  مقهى،   كر ء، 

 أو مطعم وعامة  لعمليات  لتجاجية، 

 لسياحية،  لصناعية،  ملالية، 

وغيف  لعقاجية  ملختلفة   لعقاجية 

مباشرة  غيف  أو  مباشرة  بصفة 

باالنشطة  ملشاج إليها أعاله.

شاجع   24  :  ملقر  الرتماعي 

بولو عين  لشق   1 أطلنتيد  لسعادة 

 لد ج لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تاسيس 

 لشركة.

دجهم   100.000  :  لرأسمال 

مقسم  لى 1000 حصة من فئة 100 

دجهم للحصة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر  لى 31 ديسمبف من كل سنة.
بمقت�سى  لفصل 33 من  لقانون 

 السا�سي للشركة تم تعيين  لسيدة 

 لشر 6بي كنزة و لسيدة  لشر 6بي دنيا 

كمسيفتين للشركة ملدة غيف محدودة.

و لتسجيل  تم  ال6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية   لتجاجي 

 ،2020 فبف 6ر   2 6وم  بالد ج لبيضاء 

تحت جقم 729750 و455725.
بيان مختصر

531 P

STE WORLD SL TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
ج سمالها : 100.000 دجهم

تاسيس شركة
تم  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

ذ ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  التية :

 STE WORLD SL  :  لتسمية 

.TRANS

 لهدف : مقاول  لنقل.

 13 RUE   :  ملقر  الرتماعي 

 AHMED EL MAJJATI RES LES

.ALPES N°8 ETG 1 CASABLANCA

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تاسيس 

 لشركة.

دجهم   100.000  :  لرأسمال 

مقسم  لى 1000 حصة من فئة 100 

دجهم للحصة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر  لى 31 ديسمبف من كل سنة.
بمقت�سى  لفصل 15 من  لقانون 

تعيين  لسيد   تم  للشركة   السا�سي 

حد6دو خالد كمسيف للشركة ملدة غيف 

محدودة.

و لتسجيل  تم  ال6د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاجي باملحكمة  لتجاجية 

 ،2019 6ونيو   18 6وم  بالد ج لبيضاء 

تحت جقم 705848 و432271.
بيان مختصر

532 P

STE UWAKINA TRADE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
ج سمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي  : 22 شاجع مرس 

 لسلطان  لطابق  الول  لرقم 3  

 لد ج لبيضاء

تاسيس شركة
مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 فبف 6ر   2 في  بالبيضاء 

ذ ت  ملسؤولية   شركة  تأسيس 

ذ ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  التية :

 STE UWAKINA  :  لتسمية 

.TRADE

 لهدف :   لبيع،  لشر ء،  لتصد6ر 

و الستيف د،  لتمثيل،  لنشر، 

 ال6د ع،  لتجاجة.

بصفة عامة  لعمليات  لتجاجية، 

 لسياحية،  لصناعية،  ملالية، 

وغيف  لعقاجية  ملختلفة   لعقاجية 

مباشرة  غيف  أو  مباشرة  بصفة 

باالنشطة  ملشاج  ليها أعاله.

22 شاجع مرس   :  ملقر  الرتماعي 

  3  لسلطان  لطابق  الول  لرقم 

 لد ج لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تاسيس 

 لشركة.

دجهم   100.000  :  لرأسمال 

مقسم  لى 1000 حصة من فئة 100 

دجهم للحصة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر  لى 31 ديسمبف من كل سنة.
بمقت�سى  لفصل 15 من  لقانون 

تعيين  لسيد  تم  للشركة   السا�سي 

 6ما  وو كينا كمسيف للشركة ملدة غيف 

محدودة.
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و لتسجيل  تم  ال6د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاجي باملحكمة  لتجاجية 
 ،2020 11 فبف 6ر  بالد ج لبيضاء 6وم 

تحت جقم 730187 و452181.
بيان مختصر

533 P

 STE ETCER
SARL

ج سمالها : 50.000 دجهم
مقرها  الرتماعي : 1237 تجزئة بالد 

بنعاشر  لعيا6دة سال
حل مسبق

 28 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ETCER 2019،  لشركة  ديسمبف 
دجهم   50.000 جأسمالها   ،  SARL
ومقرها  الرتماعي 1237  تجزئة بالد 

بنعاشر  لعيا6دة سال.
تم عقد رمع عام وتقرج ما 6لي :

حل  لشركة ETCER SARL بشكل 
مسبق.

بوحفة  نزهة  تعيين  لسيدة 
كمصفية للشركة.

كمقر  رعل  ملقر  الرتماعي 
للتصفية.

لدى  تم  ال6د ع  لقانوني  وقد 
 11 6وم  بسال   ملحكمة  البتد ئية 

فبف 6ر 2020، تحت جقم 34111.
534 P

STE CO EX INGENIERIE

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
تفويت  لحصص  وعقد   الستثنائي 
 10 بتاجيخ  و لنظام  السا�سي  ملحين 

ديسمبف 2019 تم ما 6لي :
حصة  رتماعية  لتي   50 نقل 
إلى  حوزة  لسيد  ألزجق  في  كانت 

 لسيد أ6وب بنعظيم.
للشركة   تغييف  لصفة  لقانونية 
وحيد  بشريك   ملحدود6ة  ملسؤولية 
 لى  لشركة  ملحدودة  ملسؤولية 
 CO EX شركة  فان  وبالتالي 
أصبحت   INGENIERIE SARL AU

.CO EX INGENIERIE SARL

بنعظيم  أ6وب  تعيين  لسيد 

شريك وحيد.

تحد6ث  لنظام  السا�سي للشركة 

وتعد6ل  لفصول  لتي شملها  لتغييف.

وتم  ال6د ع  لقانوني لدى كتابة 

 لضبط باملحكمة  لتجاجية في  لرباط 

تحت جقم   ،2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ 

.789

535 P

 STE MAKHABIZE AL

IKHLASS
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

تفويت  لحصص  وعقد   الستثنائي 

 18 بتاجيخ  و لنظام  السا�سي  ملحين 

ديسمبف 2019، تم ما 6لي :

تجزئة  من  نقل  ملقر  الرتماعي 

 44 عتيق  لى  عين   7 جقم   لجا6د 

7  لطابق  جقم  أوكلمان سيدي علي 

 الول  كد ل  لسفلى  لرباط.

تحد6ث  لنظام  السا�سي للشركة 

وتعد6ل  لفصول  لتي شملها  لتغييف.

وتم  ال6د ع  لقانوني لدى كتابة 

 لضبط باملحكمة  لتجاجية في  لرباط 

جقم  تحت   ،2020 فبف 6ر   7 بتاجيخ 

.789

536 P

STE AMEX CERAME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

 28 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020، تم تأسيس شركة ذ ت  6نا6ر 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد خصائصها كالتالي :

. AMEX CERAME : لتسمية 

 SANITAIRE  :  لهدف 

 PLOMBERIE DROGUERIE

.CARRELAGES

ساقية  شاجع   :  ملقر  الرتماعي 

بطانة   24  لحمرة زنقة  لكوفة جقم 

سال.

 100.000  : جأسمال  لشركة 

دجهم مقسمة  لى 1000 حصة قيمة 

تحريرها  تم  حصة   100 و حدة  كل 

بالكامل وموزعة كما 6لي :

 1000  ... غالمي  أكرم   لسيد 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

غالمي  :  لسيد  كرم   لتسييف 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
جقم AS8297 مسيف للشركة ملدة غيف 

محدودة.

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 

بسال  للمحكمة  البتد ئية   لتجاجي 

تحت جقم 31147.

537 P

STE LANCHONETE
 لسجل  لتجاجي جقم : 128017 

 لرباط

تنازل عن حصص

تحويل  لشركة  لى ش.ذ.م.م.ش.و

تعيين مسيف رد6د
بمقت�سى عقد عرفي حرج بالرباط 

قرج  لجمع  لعام   2020 6نا6ر   21 في 

 LANCHONETE  الستثنائي لشركة 
دجهم،   20.000 ج سمالها  ش.ذ.م.م.، 
 ،4 جقم  بالرباط،  مقرها  الرتماعي 

عبد  لكريم  شاجع   242 جقم  عماجة 

 لخطابي  ملحيط، تقرج ما 6لي :

هللا  عبد  تنازل  لسيد  قبول 

عن  فتيحة  تيوي  و لسيدة  لشه  

200 حصة 6ملكانها بالشركة لفائدة 

 لسيد محمد بختاوي.

ذ ت  شركة  تحويل  لشركة  لى 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
فتيحة  تيوي   ستقالة  لسيدة 

وتعيين  لسيد  كمسيفة  مهامها  من 

محمد بختاوي كمسيف رد6د ووحيد 

للشركة ملدة غيف محدودة.

 ،2  ،1 تعد6ل  ملو د  تم  وبذلك 

من  لقانون  السا�سي  و12   13  ،7

للشركة.

كتابة  لدى  تم  ال6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجاجية بالرباط، 

تحت جقم   ،2020 فبف 6ر   11 بتاجيخ 

.943
من أرل  الستخالص و لبيان

538 P

مكت   الستاذ زين  لعابد6ن طاو�سي 

موثق

مقر : 8 زنقة محمد  لعمر وي  لقنيطرة

 لهاتف : 05.37.32.51.50

 لفاكس : 05.37.32.39.92

 STE PENOPLE 02 

IMMOBILIERE
شركة محدودة  ملسؤولية

 ذ ت  لشريك  لوحيد

 لر سمال : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي:  لقنيطرة 22 

ملتقى زنقة موالي عبد  لرحمان 

وشاجع محمد  لد6وجي  لطابق 

 لسادس مكت  13 ب 1

تاسيس شركة
تلقاه  ثوتيقي  عقد  بمقت�سى 

 الستاذ زين  لعابد6ن طاو�سي موثق 

بالقنيطرة بتاجيخ 2 أغسطس 2019، 

تم وضع  لقو نين  لتاسيسية لشركة 

محدودة  ملسؤولية ذ ت  لخصائص 

 لتالية :

 السم  الرتماعي :  لشركة بينوبل 

2  6موبلييغ ش.م.م.

:  النعاش   لهدف  الرتماعي 

 لعقاجي بجميع أشكاله.

حالها على  وشر ء  الج �سي   بيع 

وبناء  لعماج ت  تجهيزها  بعد  أو   

و لقيام باالعمال  ملتنوعة.

باالشغال  ملختلفة  لتي   لقيام 

مباشرة  غيف  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بكل  وعموما  لقيام  أعاله  وجد  بما 

 العمال  ملدنية و لتجاجية،  لصناعية 

و ملالية،  ملنقولة و لعقاجية،  ملرتبطة 

بصفة مباشرة أو غيف مباشرة بأهد ف 

 لشركة و لتي تساهم في تنميتها.

وأشغال  و الستيف د   لتصد6ر 

متنوعة.
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من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتقييد بالسجل  لتجاجي.

دجهم   100.000  :  لر سمال 

حصة  رتماعية   1000 مقسمة  لى 

من فئة 100 دجهم للحصة  لو حدة.

للسيد  عهد  لتسييف   :  لتسييف 

للمدة  لشركة  كمسيف  حميد  تشاتي 

غيف محدودة.

لدى  ملحكمة  تم  لتقييد 

بالسجل  بالقنيطرة   البتد ئية 

 لتجاجي تحت جقم 54223.
ملخص من  رل  لنشر

539 P

STE BELLSOUTH MAROC

SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط   2020 6نا6ر   25 بتاجيخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تاسيس  تم 

 ملحدودة بشريك وحيد.

 STE BELLSOUTH  :  لتسمية 

.MAROC SARL AU

 لهدف : مقاول في  لبناء و الشغال 

 ملختلفة.

 لعنو ن  لتجاجي : شاجع  لحسن 1 

 قامة عيبودي  لطابق 4  لشقة جقم 

22 تماجة.

 لر سمال : حدد جأسمال  لشركة 

 500 مقسمة  لى  دجهم   50.000 في 

للحصة  دجهم   100 بقيمة  حصة 

للسيد محمد عيوش.

تم تعيين  لسيد محمد   :  لتسييف 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  عيوش 

محدودة.

من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

في  لسجل  لتجاجي  تم  لتقييد 

 13 بتاجيخ   129537 تماجة تحت جقم 

فبف 6ر 2020.

540 P

STE YASSINE ADIDA CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 80 زنقة  بن 

منيف جقم 4  لطابق 2  ملعاجيف 

 لد ج لبيضاء

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2019 ديسمبف   9 في  بالد ج لبيضاء 

تقرج ما 6لي :

عبد  الله  زج 6دي  فوت  لسيد 

6متلكها  حصة  رتماعية  لتي   500

في  لر سمال  لشركة لفائدة  لسيد 

مصطفى  6ت  لعال.

شكري  جشيدة  فوتت  لسيدة 

تمتلكها  حصة  رتماعية  لتي   500

في  لر سمال  لشركة لفائدة  لسيدة 

حنان  غيالس.

عبد  الله   ستقالة  لسيد 

 زج 6دي من منصبه كمسيف.

حنان  غيالس  تعيين  لسيدة 

غيف  ملدة  للشركة  وحيدة  مسيفة 

محدودة.

 : من  تحويل  ملقر  الرتماعي 

 2 4  لطابق  زنقة  بن منيف جقم   80

متجر  :   ملعريف  لد ج لبيضاء  لى 

عزيزة 37  ملرك   لتجاجي  جقم    

شاجع  لحز م  لكبيف  لحي   90-80  

 ملحمدي  لد ج لبيضاء.

تعد6ل  لفصول 3 و2 و7 و11 من 

 لقانون  السا�سي للشركة.

تم  ال6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط 

في  باملحكمة  لتجاجية بالد ج لبيضاء 

21 6نا6ر 2020، تحت جقم 727738، 

 لسجل  لتجاجي جقم 212537.

541 P

STE B-MKAN AUTO
شركة محدودة  ملسؤولية 

بمساهم وحيد

تاجيخ تسجيل  لعقد  لعرفي في 30 

بالرباط و لتي تحمل   2019 ديسمبف 

 لخصائص  لتالية :

أرز ء  بيع   :  لهدف  الرتماعي 

ولو زم  لسياج ت.
دجهم   10.000  : جأسمال  لشركة 

مقسمة  لى 100 حصة من فئة 100 

موزعة على  دجهم للحصة  لو حدة، 

 لشكل  لتالي :

 100  ... بوج س مصطفى   لسيد 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

 ملقر  الرتماعي : حي  لنصر مجمع 

8  لرقم 242 عين  لعودة تماجة.

 لتسييف :  لسيد بوج س مصطفى.
 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.129497

542 P

STE PARIS FRENCH INVEST
شركة محدودة  ملسؤولية 

في  تسجيل  لعقد  لعرفي  تاجيخ 

و لتي تحمل  بالرباط   2020 6نا6ر   7

 لخصائص  لتالية :

 لهدف  الرتماعي :  نعاش عقاجي.
دجهم   10.000  : جأسمال  لشركة 

مقسمة  لى 100 حصة من فئة 100 

موزعة على  دجهم للحصة  لو حدة، 

 لشكل  لتالي :

 لسيد ناكو 6وسف ... 25 حصة.

 لسيد د6ا عي�سى ... 25 حصة.

 50  لسيد بوعريسة عبد  لحق... 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

 ملقر  الرتماعي : حي  ملغرب  لعربي 

عمر  بن  لخطاب  شاجع   11  لرقم 

 ملسيفة 2 سيكتوج 2 تماجة.

 لتسييف :  لسيد ناكو 6وسف.
 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.129325
543 P

 STE ERRAHMAOUI
IMPORT EXPORT

SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 5 زنقة سد قصبة 
تادلة حي بلميلودي  لخميسات

 لحل  ملسبق للشركة
محضر  لجمع  لعام  بمور  
 10 بتاجيخ  بالخميسات   الستثنائي 

6نا6ر 2020 تقرج ما 6لي :
وذلك  للشركة   لحل  ملسبق 
بمقرها  الرتماعي : 5 زنقة سد قصبة 

تادلة حي بلميلودي  لخميسات.
نبيل  تعيين  لسيد  لرحماوي 

كمصفي للشركة.
بكتابة  تم  ال6د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بالخميسات تحت جقم 74،  بتاجيخ 7 
2020،  لسجل  لتجاجي جقم  فبف 6ر 

.27223
544 P

STE MBA HORIZON
 SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : جقم 20 زنقة بني 
مالل  لسعادة 2  لخميسات

 لحل  ملسبق للشركة
محضر  لجمع  لعام  بمور  
 30 بتاجيخ  بالخميسات   الستثنائي 

ديسمبف 2019 تقرج ما 6لي :
وذلك  للشركة   لحل  ملسبق 
بمقرها  الرتماعي :  جقم 20 زنقة بني 

مالل  لسعادة 2  لخميسات
محمد   دي  تعيين  لسيد  6ت 

كمصفي للشركة.
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بكتابة  تم  ال6د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاجيخ    ،35 بالخميسات تحت جقم 

2020،  لسجل  لتجاجي  6نا6ر   28

جقم 28727.

545 P

STE URGEMEDIC

SARL

مقرها  الرتماعي : شاجع طاجق  بن 

زياد عماجة جقم 12 شقة جقم 2 تماجة

تأسيس شركة
 31 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 

ديسمبف 2019، قد تم تأسيس شركة 

ذ ت  ملسؤولية   URGEMEDIC

تحمل  لخصائص  و لتي   ملحدودة 

 لتالية :

.STE URGEMEDIC : لتسمية 

ذ ت  شركة    :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

1000 حصة قيمة كل  ، مقسمة  لى 

طرف  من  مملوكه  دجهم   100 منها 

و لسيد  بن  لكوش   لسيد  حمد 

 شرف عبد  اله  لظريف بالتساوي.

سياجة   :  لهدف  الرتماعي 

 السعاف لنقل  ملر�سى.

تصد6ر و ستيف د وبيع رميع مو د 

بالنشاط   الرهزة  لطبية  ملرتبطة 

 السا�سي.

من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

 لتسييف : تسييف  لشركة من طرف 

 لسيد  شرف عبد  اله  لظريف.

تم  ال6د ع   :  ال6د ع  لقانوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 

فبف 6ر   13 بتاجيخ  بتماجة   البتد ئية 

2020، تحت جقم 129539.

546 P

 STE CAFE PATISSERIE
MAISON DH

SARL
تاجيخ تسجيل  لعقد  لعرفي بتاجيخ 
بالرباط و لتي تحمل   2020 6نا6ر   17

 لخصائص  لتالية :
قاعة  مقهى،   :  لهدف  الرتماعي 

شاي ومثلجات.
دجهم   20.000  : جأسمال  لشركة 
مقسم  لى 1000 حصة من فئة 100 
بين  موزعة  للحصة  لو حدة  دجهم 

 لشركاء على  لشكل  لتالي :
 200  .... ضحاك  محمد   لسيد 

حصة.
 لسيد عمر ضحاك .... 200 حصة.
 لسيد علي ضحاك .... 200 حصة.
 ملدة : 99 سنة  بتد ء من  لتأسيس 

 لنهائي.
من فاتح 6نا6ر  لى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
 ملقر  الرتماعي :  لحي  ملنزه جقم 25 

يعقوب  لنصوج  لرباط.
علي  طرف  لسيد  من   :  لتسييف 

ضحاك و لسيد عمر ضحاك.
بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 
باملحكمة  لتجاجية بالرباط، تحت جقم 

 لسجل  لتجاجي جقم 142857.
547 P

 STE CODE ARABESQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
جأسمالها : 10.000 دجهم

 II، 2 مقرها  الرتماعي :  قامة 6اسمين
شاجع موز ج  لد ج لبيضاء

 لسجل  لتجاجي جقم : 183123
 لتعريف  لضريبي : 1108839

 لتعريف  ملوحد : 
000187824000009

 عالن  شهاج
بمقت�سى رمع عام  ستثنائي بتاجيخ 
قرجت  لشريكة   ،2019 ديسمبف   20

 لوحيدة لشركة ما 6لي :

 ملصادقة على تقرير  ملصفية.

 نهاء و غالق  لتصفية.

 : مهمة  ملصفية  ملسيفة  نها6ة 

 لسيدة سلمى لحبابي  لحاملة لجو ز 

.14CA22892 لسفر جقم 

باملحكمة  تم  ال6د ع  لقانوني 

 لتجاجية بالد ج لبيضاء، تحت   لرقم 

727972 بتاجيخ 22 6نا6ر 2020.
 شعاج  ملسيفة

548 P

STE SALON LAGHRABLIA
تم  التفاق  بمقت�سى عقد عرفي 

على ما 6لي :

تم  التفاق  بمقت�سى عقد عرفي 

على ما 6لي :

توزيع  لحصص  تم  من 

 الرتماعية على  لشكل  لتالي  لسيد 

محمد زهيف 100 حصة  رتماعية.

من  تغييف  لشكل  لقانوني  تم 

محدودة  مسؤولية   ذ ت  شركة 

محدودة  ذ ت مسؤولية    لى شركة 

بشريك وحيد.

باملحكمة  تم  ال6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   10 بتاجيخ  بسال   البتد ئية 

2020، تحت  لرقم 34105.

549 P

 STE SAYERH ARCHI

CONCEPT
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت شريك وحيد
جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 32 تجزئة 

فلوجيد   ملركز، منتزه 2، تجزئة 

2،  لطابق  لخامس، شاجع 
زليخة  لنصري سيدي معروف 

 لد ج لبيضاء

تأسيس شركة
 10 بتا6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2020 ديسمبف 

شريك  ذ ت  محدودة  ملسؤولية 

وحيد ذ ت  ملميز ت  لتالية :

جشيد  :  لسيد   لشريك  لوحيد 

 لصايغ.

 لتسمية :  لصايغ أج�سي كونسيبت 

ذ ت  لشريك  لوحيد  ش.م.م 

 SAYERH ARCHI CONCEPT SARL

.AU

شركة محدودة   : نوعية  لشركة 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.

 ملوضوع  الرتماعي : مماجسة مهنة 

رميع  لفروع  ملرخصة  في  مهندس 

و النشطة  ملتعلقة بهذه  ملهنة.

مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

تاجيخ تاسيسها.

تجزئة   32   :  ملقر  الرتماعي 

تجزئة   ،2 منتزه  فلوجيد   ملركز، 

شاجع  2،  لطابق  لخامس، 

معروف  سيدي  زليخة  لنصري 

 لد ج لبيضاء.

ج سمال  حدد   : جأسمال  لشركة 

دجهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

من  حصة   1000 على  مقسمة 

رميعها  خصصت  دجهم   100 فئة 

جشيد  للشريك  لوحيد  لسيد 

 لصايغ.

 لتسييف : عين كمسيف للشركة ملدة 

غيف محدودة:  لسيد جشيد  لصايغ.

: تبتدئ من فاتح 6نا6ر   لسنة  ملالية 

وتنتهي في 31 ديسمبف لكل سنة.

توزع  الجباح بعد تكوين   :  الجباح 

ويخول  لباقي   الحتياطي  لقانوني 

في  مذكوج  هو  ما  حس   للشركاء 

 لقانون  السا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  ال6د ع  لقانوني 

جقم  تحت  للد ج لبيضاء   لتجاجية 

730322 بتاجيخ 11 فبف 6ر 2020.

بالسجل  تقييد  لشركة  وتم 

باملحكمة  لتجاجية   لتجاجي 

 452287 جقم  تحت  بالد ج لبيضاء 

بتاجيخ 11 فبف 6ر 2020.
بمثابة مقتطف وبيان
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 STE PROFESSIONNEL
CONSULTING

SARL
 شركة محدودة  ملسؤولية 
جأسمالها : 10.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 11 زنقة عزيز 
بالل معاجيف  لد ج لبيضاء

 لحل  ملسبق للشركة
بتاجيخ  للقر ج  الستثنائي  طبقا 
لشركاء   ،2019 ديسمبف   19
 PROFESSIONNEL شركة 
شركة   ،CONSULTING SARL
جأسمالها  محدودة  ملسؤولية، 
مقرها  ويورد  دجهم   10.000
 11 بالد ج لبيضاء،   الرتماعي 
تم  تخاذ  معاجيف،  بالل  زنقة عزيز 

 لقر ج ت  لتالية :
 لحل  ملسبق للشركة.

مرسلي  محمد  تعيين  لسيد 
وتحد6د  للشركة  كمصفي 

مسؤولياته.
في  مقر  لتصفية  تحد6د 
بالل  عزيز  زنقة   11  لد ج لبيضاء 

معاجيف.
بكتابة  لضبط   تم  ال6د ع 
بالد ج لبيضاء  باملحكمة  لتجاجية 
جقم  تحت   ،2020 6نا6ر   13 بتاجيخ 

.722745
بتعد6ل  وتم  6د ع  لتصريح 
 لسجل  لتجاجي بالد ج لبيضاء، بتاجيخ 

13 6نا6ر 2020، تحت جقم 1032.
بمثابة مقتطف وبيان

551 P

STE INVESTEC
SARL

 شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم
مقرها  الرتماعي : تجزئة  لسالم، 

 لحي  ملحمدي  لطابق  الول، 
جقم 202   لد ج لبيضاء
 ستقالة مسيف  لشركة

وتعيين مسيف  آخر  للشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 INVESTEC  لعادي لشركاء  لشركة 

 ،2019 6ونيو   9 بتاجيخ   ،SARL 
تم ما 6لي :

 ستقالة  ملسيفمن منصبه وتعيين 
 لسيدة أمينة  لتف بي كمسيفة وحيدة 

للشركة ملدة غيف محدودة.
بتوقيع  لسيدة  تمثل  لشركة 

أمينة تر بي.
بكتابة  لضبط   تم  ال6د ع 
بالد ج لبيضاء  باملحكمة  لتجاجية 
جقم  تحت   ،2020 فبف 6ر   4 بتاجيخ 

.729357
بتعد6ل  وتم  6د ع  لتصريح 
بالد ج لبيضاء،   لسجل  لتجاجي 
جقم  تحت   ،2020 فبف 6ر   4 بتاجيخ 

.3279
بمثابة مقتطف وبيان

552 P

STE HALALA ABAT VIANDE
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2020 تم  نشاء  6نا6ر   17 بالرباط في 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص  لتالية :
 STE HALALA ABAT VIANDE

.SARL
 100.000  : ج سمال  لشركة 

دجهم.
جقم  شقة   30  : عنو ن  لشركة 
زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان   8

 لرباط.
هدف  ملؤسسة :  لتسييف  لتجاجي 

)نقل  للحوم(.
 ملسيف : بوعدي عبد  لحميد.

 لضريبة  ملهنية جقم : 25104330.
 143107  :  لسجل  لتجاجي جقم 

باملحكمة  لتجاجية بالرباط.
553 P

شركة تيفيري لخويل
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ج سمالها : 90.000 دجهم مقرها 
 الرتماعي : بحي  لقصبة  6موز ج 

كندج
بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 
تاسيس  تم   ،2019 ديسمبف   19

ذ ت  ش.م.م.  لخويل  تيف6ري  شركة 

 لخصائص  لتالية :

لخويل  تيف6ري  شركة   :  لتسمية 

ش.م.م.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

 ملوضوع  الرتماعي :  لنقل  لدولي 

للبضائع.

أحمد  ربوج  :  لسيد   ملساهمة 

مساهم ومسيف.

 لسيد سليمان  لصاض مساهم.

 لر سمال : 90.000 دجهم موزعة 

على 900 حصة من فئة 100 دجهم.

 ملدة : 99 سنة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

6نا6ر  لى 31 ديسمبف.

حي  لقصبة   :  ملقر  الرتماعي 

 6موز ج كندج.

باملحكمة  تم  ال6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   12 بتاجيخ   البتد ئية بصفرو 

بمحكمة   2727 جقم  تحت   ،2020

صفرو.

554 P

فيد جكو

شركة محدودة  ملسؤولية

جأسمالها : 100.000 دجهم

عضو هيئة  لخبف ء  ملحاسبين

مقرها : زنقة مصطفى  ملعاني جقم 357 

 لد ج لبيضاء

STE PARDIV HOLDING
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية 

جأسمالها : 32.340.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : شاجع  لزجقطوني، 

جقم 212  لد ج لبيضاء

 لسجل  لتجاجي جقم : 228895 

 لد ج لبيضاء

تفويت حصص تابعة للشركة
حس  قر ج غيف عادي مؤجخ في 20 

ديسمبف 2019، قام  لشركاء بما 6لي :

قبول مشروع تفويت حصة تابعة 

للشركة لفائدة  لسيد  ملرزوقي محمد 

.ELMARZOUKI MOHAMED

محمد  قبول  لسيد  ملرزوقي 

شرط  تحت  رد6د  شريك  بصفة 

موقف النجاز تفويت حصة.

من  و7   2 تحرير  لبند6ن  تعد6ل 

 لنظام  السا�سي تحت شرط موقف 

النجاز تفويت حصة.

مؤجخ  عرفي  عقد  بمور  

بالد ج لبيضاء في 21 ديسمبف 2019، 

 SAHAM REAL شركة  فوتت 

لفائدة  لسيد   ESTATE FUND

محمد  ملرزوقي، 1 حصة و حدة تابعة 

للشركة من فئة 100 دجهم،  لتي كان 

6توفر عليها في  لشركة  ملذكوجة.

مؤجخ  عرفي  عقد  بمور  

بالد ج لبيضاء في 22 ديسمبف 2019، 

حفيظ  لعلمي  موالي  فوت  لسيد 

 MOULAY HAFID ALALAMY

 SAHAM REAL شركة  لفائدة 

مساهمة،  شركة   ESTATE FUND

من  للشركة  تابعة  حصة   353.400

فئة 100 دجهم لكل حصة،  لتي تمثل 

للشركة،  مجموع  لحصص  لتابعة 

 لتي كان 6توفر عليها في ج سمال شركة 

.PARDIV HOLDING

حس  قر ج غيف عادي مؤجخ في 22 

ديسمبف 2019، قام  لشركاء بما 6لي :

بين  حصص  بتفويت   الشهاد 

 لشركاء.

من  و7   2 تحرير  لبند6ن  تعد6ل 

 لنظام  السا�سي.

بكتابة   نجاز  ال6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

 ،2020 فبف 6ر   2 في  بالد ج لبيضاء 

تحت جقم 729812.
عن مورز وبيان

 ملسيف 

 لسيد محمد  ملرزوقي

555 P
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فيدج كو

ش.م.م

جأسمالها : 100.000.ررهم

عضو هئية  لخبف ء  ملحاسبين

زنقة مصطفى  ملعاني جقم 357  لد ج لبيضاء

PALMIERS SUR MER
S.A

شركة مساهمة
جأسمالها : 12.300.000 دجهم

مقر  لشركة : شاجع  لزجقطوني جقم 

212  لطابق  لسادس  لد ج لبيضاء

س.ت  لد ج ليضاء جقم 105849

 لزيادة في  لرأسمال
قرج  لجمع  لعام  ملختلط   1-

بتاجيخ 21 نوفمبف 2019، ما 6لي :

جأسمال  لشركة  في  -  لزيادة 

بمبلغ 12.000.000.00 دجهم، وذلك 

سهم   120.000 بالتكافؤ  بإصد ج 

رد6د من فئة 100 دجهم لكل سهم، 

مدفوعة  لقيمة كليا بو سطة دفعة 

أكيدة  د6ون  مع  أو  ملقاصة  نقد6ة 

سهم،  لكل  دجهم   100 من  وسائلة 

مدفوعة  لقيمة كليا بو سطة دفعة 

أكيدة  د6ون  مع  باملقاصة  أو  نقد6ة 

على  للمساهمين  ومستحقة  وسائلة 

 لشركة.

قام مجلس  إلد جة في رلسته   2-

 ملؤخرة في 12 فبف 6ر 2019، بمعا6نة 

ما 6لي :

-  إلكتتاب  لكلي لألسهم  لتي تم 
معنوي  مكتت   بو سطة  إصد جها 

و حد )1( ساهم من قبل .

قيمة  ألسهم  ملكتتبة  دفع   -

بمقاصة  لحسابات  لجاجية.

في  للزيادة  -  لتحقيق  لنهائي 

 لرأسمال.

- وبالتالي تعد6ل تحرير  لبند 8 من 

 لنظام  ألسا�سي.

-3 تم إنجاز  إل6د ع  لقانوني بكتابة 

في  بمحكمة  لد ج لبيضاء،   لضبط 

29 6نا6ر 2020، تحت جقم 728799.
عن مورز وبيان

 لرئيس  ملد6ر  لعام

 لسيد محمد  ملرزوقي
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فيدج كو

ش.م.م

جأسمالها : 100.000.ررهم

عضو هئية  لخبف ء  ملحاسبين

زنقة مصطفى  ملعاني جقم 357  لد ج لبيضاء

PARDIV HOLDING

SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

جأسمالها : 32.340.000.00 دجهم.

مقر  لشركة : شاجع  لزجقطوني جقم 

212  لطابق  لسادس  لد ج لبيضاء

س.ت  لد ج لبيضاء جقم 228895

 لزيادة في  لرأسمال

2 ديسمبف  I-حس  قر ج مؤجخ في 

شركة   في  قام  لشركاء   ،2019

شركة   PARDIV HOLDING

مقرها  محدودة  ملسؤولية،  لكائن 

شاجع  بالد ج لبيضاء،   إلرتماعي 

في  212  ملجتمعون   لزجقطوني جقم 

رمع عام غيف عادي بما 6لي :

جأسمال  لشركة  في  - لزيادة 

 10.000.000.00 مبلغ  من  لرفعه 

باكتتاب   ،32.340.000.00 دجهم إلى 

من  للشركة  تابعة  حصة   223.400

فئة 100 دجهم لكل حصة،  ملدفوعة 

 لقيمة كليا بو سطة مقاصة  لد6ون 

على  بالحساب  لجاجي   ملورودة 

 لشركة.

 2 تعد6ل تحرير  لبند6ن  وبالتلي، 

و7 من  لنظام  ألسا�سي.

إنجاز  إل6د ع  لقانوني  تم   -II

باملحكمة  لتجاجية  بكتابة  لضبط 

 ،2020 6نا6ر   28 في  بالد ج لبيضاء، 

تحت جقم 728554.
عن مورز وبيان

 ملسيف

 لسيد محمد  ملرزوقي

557 P

 DERCHEBOURG SIDI

BENNOUR

SA

 SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE : 2.400.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : 112, LOT

 JAWHARA, 1er ETAGE SIDI

BENNOUR

RC : 2207

تغييف  لتسمية
بمقت�سى  لجمع  لعام  ملنعقد 

باملقر  إلرتماعي   2019 نوفمبف   4 في 

للشركة بسيدي بنوج، قرج ما 6لي :

إسم  لشركة  تغييف   -

 DERCHEBOURG SIDI

أصبح  آلن  BENNOUR  لذي 

.ARMA SIDI BENNOUR

من   2 -  لشروع في تعد6ل  ملادة 

 لنظام  ألسا�سي.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

 إلبتد ئية بسيدي بنوج تحت جقم 74 

بتاجيخ 5 فبف 6ر 2020.

558 P

 DERCHEBOURG

IMINTANOUT

SA

 SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE : 1.200.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE

 NOUHA, 1er ETAGE AV

MARRAKECH-IMINTANOUT

RC : 1181

تغييف  لتسمية
لشركة  بمقت�سى  لجمع  لعام 

DERCHEBOURG IMINTANOUT

دجهم،   1.200.000 جأسمالها   SA

قرج بتاجيخ 4 نوفمبف 2019 ما 6لي :

إسم  لشركة  -تغييف 

 DERCHEBOURG IMINTANOUT

 ARMA أصبح  آلن   لذي 

.IMINTANOUT

من   2 -  لشروع في تعد6ل  ملادة 

 لنظام  ألسا�سي.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

 344  إلبتد ئية بإمنتانوت تحت جقم 

بتاجيخ 25 ديسمبف 2019.

559 P

 DERICHEBOURG

MARRAKECH

SA

 SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE : 3.000.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : PARC

 COMMERCIAL MENARA

GUELIZ RUE EL ORDONE-

MARRAKECH

RC : 66397

تغييف  لتسمية

لشركة  بمقت�سى  لجمع  لعام 

 DERCHEBOURG MARRAKECH

SA جأسمالها 3.000.000 دجهم، قرج 

بتاجيخ 4 نوفمبف 2019 ما 6لي :

إسم  لشركة  -تغييف 

 DERCHEBOURG MARRAKECH

 ARMA أصبح  آلن   لذي 

.MARRAKECH

من   2 -  لشروع في تعد6ل  ملادة 

 لنظام  ألسا�سي.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

 إلبتد ئية بمر كش تحت جقم 11002 

بتاجيخ 23 ديسمبف 2019.

560 P
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DERCHEBOURG RABAT
 SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE : 3.000.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : DEPOT

 COMMUNAL, OUJDA

YOUSSOUFIA RABAT

RC : 111683

تغييف  لتسمية
بمقت�سى  لجمع  لعام  ملنعقد 

باملقر  إلرتماعي   2019 نوفمبف   4 في 

للشركة بالرباط، قرج ما 6لي :

إسم  لشركة  -تغييف 

DERCHEBOURG RABAT  لذي 

.ARMA RABAT أصبح  آلن

من   2 -  لشروع في تعد6ل  ملادة 

 لنظام  ألسا�سي.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

 لتجاجية بالرباط تحت جقم 104254 

بتاجيخ 5 فبف 6ر 2020.

561 P

 DERICHEBOURG INTERIM

 FORMATION EVOLUTION

MAROC
 SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE : 300.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 MEHDI BEN BARKA LOT

 SOUMIA LOT N°5 SOUISSI

RABAT

RC : 116599

تغييف  لتسمية
بمقت�سى  لجمع  لعام  ملنعقد 

باملقر  إلرتماعي   2019 نوفمبف   4 في 

للشركة بالرباط، قرج ما 6لي :

إسم  لشركة  -تغييف 

 DERCHEBOURG INTERIM

 FORMATION EVOLUTION

 ARMA MAROC  لذي أصبح  آلن 

 INTERIM FORMATION

 . EVOLUTION MAROC

من   2 في تعد6ل  ملادة  -  لشروع 
 لنظام  ألسا�سي.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 
 104252  لتجاجية بالرباط تحت جقم 

بتاجيخ 5 فبف 6ر 2020.
562 P

 DERICHBOURG
CASABLANCA

SA
 SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE : 32.000.000
DHS

 SIEGE SOCIAL : 56, RUE DE
FRANCE VILLE CASABLANCA

RC : 436301
تغييف  لتسمية

لشركة  بمقت�سى  لجمع  لعام 
 DERCHEBOURG CASABLANCA
SA جأسمالها 32.000.000 دجهم، قرج 

بتاجيخ 4 نوفمبف 2019 ما 6لي :
إسم  لشركة  -تغييف 
 DERCHEBOURG CASABLANCA
 ARMA أصبح  آلن   لذي 

.CASABLANCA
من   2 في تعد6ل  ملادة  -  لشروع 

 لنظام  ألسا�سي.
وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 
جقم  تحت  بالد ج لبيضاء   لتجاجية 

225822 بتاجيخ 2 6نا6ر 2019.
563 P

 DERCHEBOURG MAROC
TRANSPORT

SARL AU
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AVENUE MEHDI
 BEN BARKA LOT SOUMIA LOT

N°5 SOUISSI RABAT
 RC : 120887
تغييف  لتسمية 

تعد6ل  لنشاط  إلرتماعي وجفع 
جأسمال  لشركة

لشركة  قرج  لشريك  لوحيد 
 DERCHEBOURG MAROC

 100.000 جأسمالها   ،TRANSPORT

ما   2019 بتاجيخ فاتح نوفمبف  دجهم، 

6لي :

إسم  لشركة  تغييف   -

 DERCHEBOURG MAROC

أصبح  آلن  TRANSPORT  لذي 

.ARMA MAROC TRANSPORT

تعد6ل  لنشاط  إلرتماعي   -

للشركة.

- جفع جأس  ملال بمبلغ 1.500.000 

إلى  دجهم   100.000 من  أي  دجهم 

خلق  طريق  عن  دجهم   1.200.000

دجهم   100 فئة  من  حصة   1500

للحصة  لو حدة، محرجة بكاملها عن 

بعض  لد6ون  لسائلة  مع  مقاصة 

و ملستحقة  لتي تحتفظ بها  ملساهم 

 لوحيد على  لشركة.

من   2 -  لشروع في تعد6ل  ملادة 

 لنظام  ألسا�سي.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

 لتجاجية بالرباط تحت جقم 104253 

بتاجيخ 5 فبف 6ر 2020.

564 P

DERCHEBOURG RHADES
SARL

AU CAPITAL DE : 600.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 MEHDI BEN BARKA LOT

 SOUMIA LOT N°5 SOUISSI

RABAT

 RC : 105529

تحويل  لشكل  لقانوني  لشركة 
وتنظيم  لحكامة

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملنعقد 

باملقر  إلرتماعي   2019 أكتوبر   7 في 

للشركة بالرباط، قرج ما 6لي :

تحويل  لشكل  لقانوني   )1

للشركة:

شركة  من  تحويل  لشركة   -

إلى شركة  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

مساهمة.

- تعيين أول إعطاء مجلس  إلد جة 

في  ستنتهي  و لتي  سنو ت،   3 ملدة 

قر ج  لجمع  لعام  لعادي  نها6ة 

 31 بشأن حسابات  لسنة  ملنتهية في 

ديسمبف 2021، وهي :

زين   حيزون  لحاملة   لسيدة 

جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.A390085

6وسف  حيزون  لحامل   لسيد 

جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.A711929

6اسمينة  حيزون    لسيدة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 

.A744237 جقم

خبيف  لحسابات  ألول،  تعيين   -

وهو  لسيد  لطاهر  سماهري.

تأكيد  إلكمال  لنهائي للتحويل   -

إلى شركة مساهمة مع مجلس إد جة.

إبر ء  ملسيف بعد تحويل  لشكل   -

 لقانوني للشركة.

- إبر ء خبيف  لحسابات بعد تحويل 

 لشكل  لقانوني للشركة.

2( تنظيم  لحكامة :

بمور  شروط  ملد والت  ملؤخرة 

مجلس  قرج   ،2019 أكتوبر   7 في 

 إلد جة ما 6لي :

طريق  لحكامة  لتي  -  ختياج 

سيضمنها جئيس ومد6ر تنفيدي.

مجلس  إلد جة  جئيس  تعيين   -

وهو   ، للشركة  و لرئيس  لتنفيذي 

 لسيد 6وسف  حيزون.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

 لتجاجية بالرباط تحت جقم 103005 

بتاجيخ 14 نوفمبف 2019.

P 564 مكرج
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 RHADES

SARL

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 MEHDI BEN BARKA LOT

 SOUMIA LOT N°5 SOUISSI

RABAT

RC : 105529

تفويت حصص إرتماعية 

وجفع جأسمال

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملنعقد في 

باملقر  إلرتماعي   2019 سبتمبف   19

للشركة بالرباط، قرج ما 6لي :

1( تفويت حصص إرتماعية من 

قبل  لسيد عبد  لسالم  حيزون أي 

حصة و حدة لصالح كل من  ملفوت 

إليهم كالتالي :

 لسيد 6وسف  حيزون.

 لسيدة أسيا  لخيف.

 لسيدة زين   حيزون.

و لسيدة 6اسمينة  حيزون.

-  عتماد  للو ئح  ملعدلة للشركة 

كشركة ذ ت مسؤوليىة محدودة.

بمبلغ  ج سمال  لشركة  جفع  قرج 

 200.000 500.000 دجهم ليصل إلى 

5000 حصة  دجهم عن طريق إنشاء 

مع  طريق  لتعويض  عن  رد6دة 

و ملستحقة  بعض  لد6ون  لسائلة 

على  لشركة.

- مر قبة  إلكمال  لنهائي لإلجتفاع 

جأس  ملال.

- تعد6ل  ملادتين 2 و7 من  لنظام 

 ألسا�سي.

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

 لتجاجية بالرباط تحت جقم 102742 

بتاجيخ 22 أكتوبر 2019.

565 P

 DERICHEBOURG

MARRAKECH

SA

 SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE : 3.000.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : PARC

 COMMERCIAL MENARA

GUELIZ RUE EL ORDONE-

MARRAKECH

RC : 66397

تعيين أعضاء مجلس  إلد جة
 وتنظيم  لحكامة

لشركة  بمقت�سى  لجمع  لعام 

 DERCHEBOURG MARRAKECH

SA جأسمالها 3.000.000 دجهم، قرج 

بتاجيخ 23 سبتمبف 2019 ما 6لي :

تعيين أعضاء مجلس  إلد جة:
- تعيين أعضاء مجلس  إلد جة ملدة 

نها6ة  إلرتماع  في  تنتهي  سنو ت   2

 لعام و ملسمى باملو فقة على  لسنة 

 ملالية  ملنتهية في 30 سبتمبف2024.

 DERICHEBOURG A & شركة 

D DEVELOPPEMENT،  ملسجلة 

برقم  بالرباط  بالسجل  لتجاجي 

طرف  لسيد  من  ممثلة   ،111319

.YOUSSEF AHIZOUNE

FARID HAJBI  لحامل   لسيد 

جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.BJ135282

 ALAEDDINE BENTBIB  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.JF33022 جقم

-2 وتنظيم  لحكامة :

 2019 23 سبتمبف   وفقا ملد والت 

فإن مجلس  إلد جة.

 YOUSSEF أقر باستقالة  لسيد -

كنائ   مهامه  من   AHIZOUNE

للرئيس  لتنفيذي.

-  ختاج طريقة إد جة  لشركة  لتي 

سيتم تشغيلها من قبل جئيس مجلس 

 إلد جة و لرئيس  لتنفيذي.

 YOUSSEF تعيين  لسيد   -

لبطاقة  AHIZOUNE  لحامل 

 A711929 جقم   لتعريف  لوطنية 

تنتهي  ملدة  تنفيذي  ومد6ر  كرئيس 

فينها6ة  إلرتماع  لعام  ملو فقة على 

 30  لبيانات  ملالية للسنة  ملنتهية في 

سبتمبف 2022.

 وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

 9347 جقم  تحت  بمر كش   لتجاجية 

بتاجيخ 4 نوفمبف 2019.

566 P

 DERCHEBOURG

IMINTANOUT
SA

 SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE : 1.200.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE

 NOUHA, 1er ETAGE AV

MARRAKECH-IMINTANOUT

RC : 1181

تعيين أعضاء مجلس  إلد جة
 وتنظيم  لحكامة

لشركة  بمقت�سى  لجمع  لعام 

 DERICHEBOURG IMINTANOUT
SA جأسمالها 1.200.000 دجهم، قرج 

بتاجيخ 23 سبتمبف 2019 ما 6لي :

- تعيين أعضاء مجلس  إلد جة ملدة 

نها6ة  إلرتماع  في  تنتهي  سنو ت   2

 لعام و ملسمى باملو فقة على  لسنة 

 ملالية  ملنتهية في 30 سبتمبف2024.

 DERCHEBOURG A & شركة 

D DEVELOPPEMENT،  ملسجلة 

برقم  بالرباط  بالسجل  لتجاجي 

طرف  لسيد  من  ممثلة   ،111319

.YOUSSEF AHIZOUNE

FARID HAJBI  لحامل   لسيد 

جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.BJ135282

 ALAEDDINE BENTBIB  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.JF33022 جقم
 2019 سبتمبف   23 ملدوالت  وفقا 

فإن مجلس  إلد جة :
 YOUSSEF أقر باستقالة  لسيد -
كنائبا  مهامه  من   AHIZOUNE

للرئيس  لتنفيذي.
-  ختاج طريقة إد جة  لشركة  لتي 
سيتم تشغيلها من قبل جئيس مجلس 

 إلد جة و لرئيس  لتنفيذي.
 YOUSSEF تعيين  لسيد   -
لبطاقة  AHIZOUNE  لحامل 
 A711929 جقم   لتعريف  لوطنية 
كرئيس ومد6ر تنفيذي ملدة تنتهي في 
للمو فقة على  نها6ة  إلرتماع  لعام 
 30  لبيانات  ملالية للسنة  ملنتهية في 

سبتمبف 2022.
 وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 
 279  لتجاجية بامينتانوت تحت جقم 

بتاجيخ 5 نوفمبف 2019.
567 P

DERICHEBOURG IFRANE
SA

 SOCIETE ANONYME
 AU CAPITAL DE : 2.000.000

DHS
 SIEGE SOCIAL : PARC

 COMMUNAL, ROUTE AIN
AGHBAL-AZROU

RC : 1191
تعيين أعضاء مجلس  إلد جة

 وتنظيم  لحكامة
لشركة  بمقت�سى  لجمع  لعام 
 DERCHEBOURG IFRANE SA
قرج  دجهم،   2.000.000 جأسمالها 

بتاجيخ 23 سبتمبف 2019 ما 6لي :
تعيين أعضاء مجلس  إلد جة:

- تعيين أعضاء مجلس  إلد جة ملدة 
نها6ة  إلرتماع  في  تنتهي  سنو ت   2
و ملسمى باملو فقة على  لسنة  ملالية 

 ملنتهية في 30 سبتمبف2024.
 DERICHEBOURG A & شركة 
D DEVELOPPEMENT،  ملسجلة 
برقم  بالرباط  بالسجل  لتجاجي 
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طرف  لسيد  من  ممثلة   ،111319
.YOUSSEF AHIZOUNE

FARID HAJBI  لحامل   لسيد 
جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.BJ135282
 ALAEDDINE BENTBIB  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.JF33022 جقم
-2 تنظيم  لحكامة:

 2017 سبتمبف   23 ملدوالت  وفقا 
فإن مجلس  إلد جة :

 YOUSSEF أقر باستقالة  لسيد -
كنائبا  مهامه  من   AHIZOUNE

للرئيس  لتنفيذي.
-  ختاج طريقة إد جة  لشركة  لتي 
سيتم تشغيلها من قبل جئيس مجلس 

 إلد جة و لرئيس  لتنفيذي.
 YOUSSEF تعيين  لسيد   -
لبطاقة  AHIZOUNE  لحامل 
 A711929 جقم   لتعريف  لوطنية 
كرئيس ومد6ر تنفيذي ملدة تنتهي في 
للمو فقة على  نها6ة  إلرتماع  لعام 
 30  لبيانات  ملالية للسنة  ملنتهية في 

سبتمبف 2024.
 وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 
 إلبتد ئية بازجو تحت جقم 280 بتاجيخ 

24 أكتوبر 2019.
568 P

 DERICHEBOURG SIDI
BENNOUR

SA
 SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE : 2.400.000
DHS

 SIEGE SOCIAL : 112, LOT
 JAWHARA, 1er ETAGE SIDI

BENNOUR
RC : 2207

تعيين أعضاء مجلس  إلد جة
 وتنظيم  لحكامة

بمقت�سى  لجمع  لعام 
 DERICHEBOURG لشركة 
جأسمالها   SIDI BENNOUR SA
 23 بتاجيخ  قرج  دجهم،   2.400.000

سبتمبف 2019 ما 6لي :

- تعيين أعضاء مجلس  إلد جة ملدة 
نها6ة  إلرتماع  في  تنتهي  سنو ت   2
و ملسمى باملو فقة على  لسنة  ملالية 

 ملنتهية في 30 سبتمبف2024.
 DERICHEBOURG A & شركة 
D DEVELOPPEMENT،  ملسجلة 
برقم  بالرباط  بالسجل  لتجاجي 
طرف  لسيد  من  ممثلة   ،111319

.YOUSSEF AHIZOUNE
FARID HAJBI  لحامل   لسيد 
جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.BJ135282
 ALAEDDINE BENTBIB  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.JF33022 جقم
 2017 سبتمبف   23 ملدوالت  وفقا 

فإن مجلس  إلد جة :
 YOUSSEF أقر باستقالة  لسيد -
كنائبا  مهامه  من   AHIZOUNE

للرئيس  لتنفيذي.
-  ختاج طريقة إد جة  لشركة  لتي 
سيتم تشغيلها من قبل جئيس مجلس 

 إلد جة و لرئيس  لتنفيذي.
 YOUSSEF تعيين  لسيد   -
لبطاقة  AHIZOUNE  لحامل 
 A711929 جقم   لتعريف  لوطنية 
كرئيس ومد6ر تنفيذي ملدة تنتهي في 
للمو فقة على  نها6ة  إلرتماع  لعام 
 30  لبيانات  ملالية للسنة  ملنتهية في 

سبتمبف 2021.
 وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 
جقم  بنوجتحت  لسيدي   إلبتد ئية 

520 بتاجيخ 23 دسمبف2019. 
569 P

URGENCES TECHNIQUES
SA.R.L

27 حي  لعيون طابق  لثالث عماجة 
جقم 5  ملحمد6ة

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
حرج  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2020 6نا6ر   23 ب ملحمد6ة في تاجيخ 
لشركة  إنشاء  لقانون  ألسا�سي  تم 
خصائصها  محدودة  ملسؤولية 

كالتالي :

 لتسمية  6ررونس تيكنيك

 ملوضوع :

- تسويق وتركي  وصيانة معد ت 

تكييف  لهو ء.

أعمال  لبناء،  رميع  تحقيق   -

و ألعمال  إلنشائية للهندسة  ملدنية.

- مقاول أعمال مختلفة.

- دج سة  لخبف ت  لفنية وتنفيذها 

و لكهرباء  :  لسو ئل  وصيانتها 

و لتدفئة،  و لسباكة وتكييف  لهو ء 

إلخ....

- شر ء وبيع وتوزيع رميع  ملعد ت 

 ملتعلقة بالقرعة  لفنتية.

وتنفيد رميع  وتصميم  دج سة   -

 ملهن.

- ملشاجكة  ملباشرة أو  غيف  ملباشرة 

للشركة في رميع  لعمليات  لتجاجية 

 لتي قد تتعلق بأحد ألشياء  ملذكوجة 

أي شركة  أعالع أو عن طريق إنشاء 

عن  أو  رد6دة  منظمة  أو  رد6دة 

طريق  ملساهمة أو  إلشتف ك أو شر ء 

 ألوج ق  ملالية أو  لحقوق  إلرتماعية 

أو غيف  ورمعيات  ملشاجيع  ملشتفكة 

ذلك.

رميع  لعمليات  عام  وبشكل 

و لصناغية  و ملالية   لتجاجية 

و لعمليات  و لعقاجية  و ملنقولة 

 لزج عية  ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف 

بأخد  ألشياء  كليا أو رزئيا،  مباشر، 

 ملذكوجة أعاله أو بأي كائن ذي صلة 

أو ما شابه ذلك من  ملحتمل أن يعزز 

تطوير  لعمليات  إلرتماعية للشركة 

سو ء لنفسها أو لحساب  آلخرين.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

في  محدد   : جأسمال  لشركة 

10.000 دجهم مقسم إلى 100 حصة 

من فئة 100 دجهم للحصة.

للسيد محمد  لجياج 50 حصة.

للسيدجشيد  لعمري 50 حصة.

تعيين  لسيد  ثم  إلد جة  لشركة 

محمد رياج كمسيف وحيد للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

باملحمد6ة  6وم 5 فبف 6ر 2020 تحت 

جقم 212.

570 P

UNIRAK ALIMENTATION
S.A.R.L A.U

6ونيف ك  ليمونتاسيون

27 حي  لعيون طابق  لثالث عماجة 

جقم 5  ملحمد6ة

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
لشريك وحيد

حرج  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملحمد6ة في تاجيخ 30 ديسمبف 2020 

لشركة  إنشاء  لقانون  ألسا�سي  تم 

خصائصها  محدودة  ملسؤولية 

كالتالي :

 لتسمية 6ونيف ك  ليمونتاسيون.

- توزيع  ملو د  لغذ ئية و ملنتجات 

 لغذ ئية  لرزج عية.

-  ملنتجات  لغذ ئية  لفاخرة 

)بالجملة(.

-  ستيف د وتوزيع منتجات  لجملة 

و لتجزئة.

-  ستيف د وتصد6ر  وتد ول.

بجميع  رميع  ألعمال  تحقيق   -

أنو عها.

- تقد6م  لخدمة.

غيف  أو  -  ملشاجكة  ملباشرة 

 ملباشرة للشركة في رميع  لعمليات 

 لتجاجية  لتي قد تتعلق بأحد  الشياء 

إنشاء  طريق  عن  أو  أعاله   ملذكوجة 

عن  أو  هيئة  أي  أو  رد6دة  شركة 

طريق  ملساهمة أو  إلشتف ك أو شر ء 

 ألوج ق  ملالية أو  لحقوق  إلرتماعية 

أو غيف  ورمعيات  ملشاجيع  ملشتفكة 

ذلك.

عموما رميع  لعمليات  لتجاجية 

و ملنقولة  و لصناغية  و ملالية 

و لعمليات  لزج عية  و لعقاجية 

 ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر، 
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بأحد  ألشياء  ملحددة  كليا أو رزئيا، 

أعاله أو بأي كائن مرتبط أو ما شابه 

6حتمل أن يشجع  لتطوير   لعمليات 

 إلرتماعية للشركة سو ء لنفسها أو 

لحساب  آلخرين.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.
في  محدد   : جأسمال  لشركة 

100 حصة  10000 دجهم مقسم إلى 

من فئة 100 دجهم للحصة.

للسيدة  ملهدي جيما 100 حصة.

إلد جة  لشركة ثم تعيين  لسيدة 

بركة أمال كمسيفة وحيدة للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

باملحمد6ة  6وم 28 6نا6ر 2020 تحت 
جقم 152.

571 P

BALI STORE
S.A.R.L

جقم 1  لطابق  لسفلي إقامة رود 

 نفيست بني 6خلف  ملحمد6ة

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
حرج  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملحمد6ة في تاجيخ 11 ديسمبف 2019 

لشركة  إنشاء  لقانون  ألسا�سي  تم 

خصائصها  محدودة  ملسؤولية 

كالتالي :

 لتسمية بالي ستوج.

 لوضوع :

تحويل  مسائل  في  -  لوساطة 

 ألمو ل.

أنو ع  ملعامالت  رميع  معالجة 

 لنقد6ة.

شر ء وبيع  ملنتجات لكهربائية.

صاح   متياز متعدد  لخدمات.

خدمة دفع  لفو تيف ومكات   لتذ كر 

وغيفها.

 إلتصاالت.

رميع  لخدمات  ملالية و لعمليات.

موبيل  ملصرفية.

تقد6م  لخمات.

مقاول أعمال مختلفة.

لو زم مختلفة.

تجاجة.

رميع  ترتبط  عام،  وبشكل 

أو  أو  ملالية   لعمليات  لتجاجية 

 لصناغية أو  ملنقولة أو  لعقاجية أو 

 لزج عية بشكل مباشر أو غيف مباشر، 

كليا أو رزئيا، بأحد  ألشياء  ملذكوجة 

أعاله أو بأي كائن مرتبط أو ما شابه 

6حتمل أن يشجع  لتطوير   لعمليات 

 إلرتماعية للشركة سو ء لنفسها أو 

لحساب  آلخرين.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.
جأسمال  لشركة : محدد في محدد 

 1000 دجهم مقسم إلى   100000 في 

حصة من فئة 100 دجهم للحصة.

 500 بن  لحولي  جراء  للسيدة 

حصة.

للسيد عادل توفيقي 500 حصة.

إلد جة  لشركة ثم تعيين  لسيدة 
وحيدة  كمسيفة  بن  لحولي  جراء 

للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

باملحمد6ة  6وم 29 6نا6ر 2020 تحت 
جقم 129.

572 P

 LOUMI LILBINAA WA

TAAMIR
 لومي للبناء و لتعميف

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت مساهم وحيد

مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالد ج لبيضاء بتاجيخ 25 فبف 6ر 2019 

تم تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت مساهم و حد ولها  لخصائص 

 لتالية :

 LOUMI LILBINAA  : I-  لتسمية 

.WA TAAMIR

II-  لهدف : 

منعش عقاجي.

أعمال  لبناء وبيع وشر ء  ألج �سي.
إقامة  لفتح   : III-  ملقر  إلرتماعي 
ولونجي  بر  217  بر هيم  لرود ني 

 لطابق  ألول جقم 3  لد ج لبيضاء.
تاجيخ  من  سنة   99  : -  ملدة   IV

تسجيلها بالسجل  لتجاجي.
V-  لرأسمال  إلرتماعي 100.000 
دجهم   100.000 إلى  مقسم  دجهم، 
 100 بقيمة  1000حصة  إلى  مقسم 
و ملوزعة  للحصة  لو حدة  دجهم 

كاآلتي :
 لسيد لومي  دجيس 1000 حصة.

تعيين  لسيد  تم   : VI-  لتسييف 
لومي  دجيس مسيف للشركة.

من  تبتدئ   : VIII-  لسنة  ملالية 
ديسمبف من   31 فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

كل سنة.
VIII-  لسجل  لتجاجي : تم تسجيل 
باملحكمة  بالسجل  لتجاجي  لشركة 
جقم  تحت  للد ج لبيضاء   لتجاجية 
في   2019 ماجس   12 6وم   427277
تحت  للمحكمة   لسجل  لتسلسلي 
جقم  وصل  إلد ع  مع   8592 جقم 

.0092104
573 P 

CASA OMEGA TRAVAUX
إعالن عن إنشاء شركة

 CASA OMEGA   : شركة 
.TRAVAUX

 22 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2019 سبتمبف 
ذ ت   CASA OMEGA TRAVAUX

 ملميز ت  لتالية :
 CASA OMEGA  :  لتسمية 

.TRAVAUX
 ملقر : 42 شاجع  لزجقطوني  لشقة 

جقم 2  لطابق  لثاني  لد ج لبيضاء.
 لرأسمال : 2000000.00 دجهم.

 لهدف :
  لبناء و ألشغال  لعمومية.

سيدي  بوحميدي   :  لتسييف 
محمد.

 لسجل  لتجاجي : 411343.
574 P

HICBOU BUSINESS

CONSULTING

إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد
HICBOU BUSINESS  : شركة

CONSULTING شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد

جقم  لتعريف  ملوحد : 

002303330000088

 لعنو ن : قطاع  لقدس  لشالالت 

جقم 22، لعيا6دة سال  ملغرب

 HICBOU شركة  تأسيس  تم 

ذ ت   BUSINESS CONSULTING

و حد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

عنو نها  10.000دجهم،  برأسمال 

جقم  بقطاع  لقدس زنقة  لشالالت، 

بالسجل  مسجلة  سال  لعيا6دة   ،22

 لتجاجي لدى  لحكمة إلبتد ئية بسال 

تحت جقم 30333.

بناء على  لقانون  الساسيي  ملؤجخ 

ب 4 6وليو 2019، تم تأسيس شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة بشريك و حد 

 HICBOU BUSINESS إسم  تحت 

مكت    : موضوعها   CONSULTING

دج ساجت و ستشاج ت مقرها في قطاع 

 ،22 جقم  زنقة  لشالالت،   لقدس 

لعيا6دة سال  ملغرب،

ملدة : 99 سنة.

دجهم،   10.000.00  : برأسمال 

رميعها  حصة   100 إلى  مقسمة 

بوشرطات،  هشام  ملك  لسيد  في 

بوشرطات  هشام  و حد  بمسيف  تد ج 

.HICHAM BOUCHARTAT

لدى  بالسجل  لتجاجي  مسجلة 

جقم  تحت  بسال   ملحكمة  إلبتد ئية 

.30333
 ملسيف هشام بوشرطات

HICHAM BOUCHARTAT

575 P
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CABINET DAMI

 & ASSOCIES

SARL

مكت  د مي وشركاؤه  لخبفة في  ملحاسبة

و ستشاجة  لشركات

129 شاجع  ملقاومة 20490  لد ج لبيضاء

 لهاتف : 0522.31.80-19

 لفاكس : 0522-44.43-22

 THE GREEN TOWN SUITE

HOTEL CASABLANCA
تأسيس شركة دوررين تاون سويت 
أوطيل كزبالنكا  ملحدودة  ملسؤولية
جقم  لسجل  لتحاجي عدد 430891

ICE / N°0022223526000038

محدودة  شركة  تأسيس  تم 

 ملسؤولية طبقا للعقد  لعرفي  ملؤجخ 

 2019 فبف 6ر   25 بتاجيخ  و ملسجل 

أوطيل  تاون سويت  دوررين  شركة 

 THE GREEN TOWN كز بالنكا 

 SUITE HOTEL CASABLANCA

ذ ت  لخصائص  لتالية :

سويت  تاون  دوررين   :  إلسم 

أوطيل كز بالنكا.

للسياحة  فندق   :  لهدف 

و لفخامة.

 100.000  : جأسمال  لشركة   -

دجهم.

-  لشركاء :

 لسيد سعيد كوحيلة 200 سهم.

-  لسيد 6حيى بلعسري 100 سهم.

 175 -  لسيد مصطفى  لدجي�سي 

سهم.

عثمان  لدجي�سي  موالي  -  لسيد 

175 سهم.

 175 6ونس  لدجي�سي  -  لسيد 

سهم. 

 175 سفيان  لدجي�سي  -  لسيد 

سهم.

كوحيلة  سعيد   لتسييف:  لسيد 

جقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

.T10214

زنقة   21  :  ملقر  إلرتماعي 

 لفر شات  لو زيس  لد ج لبيضاء 

 ملغرب.

 ملدة : 99 سنة   بتد ء  من تأسيس 

 لشركة.

لإلحتياط  لقانوني   %  5  : -  لربح 

قر ج  لشركاء  حس   6وزع  و لباقي 

لإلحتياط  إضافته  أو  بتوزيعه 

 لقانوني أو حمله للسنة  ملقبلة.

للشركة  تم  إل6د ع  لقانوني   -

لإلستثماج  باملركز  لجهوي 

بالد ج لبيضاء بتاجيخ 2 أبريل 2019.

576 P

ZJ ENERGY
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي بالد ج لبيضاء 

تحرير  تم   ،2020 6نا6ر   12 بتاجيخ 

ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

مسؤولية محدودة  خاصيتها كالتالي :

.ZJ ENRGY : لتسمية 

ذ ت  شركة   : -  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

 لهف :

د خل  ملغرب  هدف  لشركة 

وخاجره.

و ستيف د  ملنتجات  تصد6ر 

 لشمسية و لكهربائية.

 آالالت  لبناء.

  لر فعات  لشوكية.

 ملو صالت  لكهربائية.

سخانات  ملياه بالطاقة  لشمسية.

رميع  لعمليات  عامة،  وبصفة 

 لتجاجية  لصناعية  ملالية  لعقاجية 

وغيف  لعقاجية  ملرتبطة بصفة مباشرة 

باألهد ف  ملذكوجة  مباشرة  غيف  أو 

أو  تسهيل  إلنجاز  في  أو  ملساهمة 

 لتطوج.
زنقة   13  : -  ملقر  إلرتماعي 

 لكساج،  لطابق  لخامس،  لرقم 10  

معاجيف  لد ج لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

دجهم   400.000  : -  لرأسمال 

مقسمة إلى 4000 حصة من فئة 100 

دجهم سددت عن  كملها ووزعت على 

 لشريكين كما 6لي :

 2800 LONG CHENG لسيد  -

حصة.

.ZHANG JIAMING لسيد  -

1200 حصة.

: عهد به ملدة غيف محددة   لتسيف 

.LONG CHENG  للسيد

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

وسجلت  بالد ج لبيضاء   لتجاجية 

 3 بتاجيخ  بالسجل  لتجاجي   لشركة 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 455223.

577 P

Z.G.A.T
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط   2020 6نا6ر   30 بتاجيخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك و حد.

.Z.G.A.T SARL AU : لتسمية 

 لهدف : 

و ألشغال  في  لبناء  مقاول 

 ملختلفة.

 لعنو ن  لتجاجي : شاجع  لحسن 1 

إقامة عيبودي  لطابق 4  لشقة جقم 

22 تماجة.

 لرأسمال : حدد جأسمال  لشركة 

إلى  مقسمة  دجهم   100000.00 في 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1000

عبد  للطيف  للسيد  للحصة 

جحرون.

عبد  تعيين  لسيد  تم   :  لتسييف 

 للطيف جحرون كمسيف للشركة ملدة 

غيف محدودة.

6نا6ر  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

ما  سنة  كل  من  ديسمبف    31 إلى 

تاجيخ  من  تبتدئ  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

في  لسجل  لتجاجي  تم  لتقييد 

 11 بتاجيخ   129491 تماجة تحت جقم 

فبف 6ر 2019.

578 P

STE. BS UNLIMITED
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالرباط  أكتوبر2020   2 بتاجيخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة بشريك و حد.

 BS UNLIMITED  :  لتسمية 

.SARL AU

 لهدف : 

و ألشغال  لعامة و ألعمال   لبناء 

 ملختلفة.

شاجع   20  :  لعنو ن  لتجاجي 

 2 جقم  علي  لشقة  سيدي   كلمام 

 كد ل  لرباط.

  لرأسمال : حدد جأسمال  لشركة 

إلى  مقسمة  دجهم   100000.00 في 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة للسيد �سي محمد بلول.

�سي  تعيين  لسيد  تم   :  لتسييف 

محمد بلول كمسيف للشركة ملدة غيف 

محدودة.

6نا6ر  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

ما  سنة  كل  من  ديسمبف    31 إلى 

تاجيخ  من  تبتدئ  عد   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

في  لسجل  لتجاجي  تم  لتقييد 

بتاجيخ   143087 جقم  تحت  بالرباط 

13 فبف 6ر 2020.

579 P

 شركة دروكري وادي أمليل
 SOCIETE DROGUERIE OUED

AMLIL

SARL AU

تجزئة نعمان، حي أكال و دي أمليل

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
بشريك وحيد

-1 بمقت�سى عقد عرفي بتازة بتاجيخ 

تم تأسيس شركة   2019 نوفمبف   28

بالخصوصيات  محدود  ملسؤولية 

 لتالية :
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: أطلق على  لشركة  إسم  لشركة 
إسم شركة دجوكري و دي أمليل.

 ملوضوع : 6تلخص موضوع  لشركة 
وبيع  لعقاقيف  في  ألشغال  ملختلفة 
ومو د  لبناء، وكل ما له صلة مباشرة 

أو غيف مباشرة بالغرض أعاله.
 ملقر  إلرتماعي : و دي أمليل تجزئة 

نعمان، حي أكال.
تاجيخ  سنة تبتدئ من   99  :  ملدة 

تأسيسها.
: حدد جأسمال  لشركة   لرأسمال 
إلى  مقسمة  دجهم   100000.00 في 
 100 1000 حصة تساوي كل حصة 
كلها  أسندت  لحصص  وقد  دجهما 
للشريك  لوحيد،  لسيد  محمد 

96408 ز  بطاقته  لوطنية  معطلة 
في  لقانون  عليه  منصوص  هو  كما 

 ألسا�سي  ملادة 2.
يعين  لسيد  لحسين   :  لتسييف 

365185 ز   ألزجق بطاقته  لوطنية 
مسيف  للشركة ملدة غيف محدودة.

من  تبتدئ    :  لسنة  إلرتماعية 
فاتح 6نا6ر إلى غا6ة 31 ديسمبف  .

في   5 بعد خصم   : أجباح  لشركة 
لتكوين  إلحتياط  لقانوني   ملائة 
فإن  لباقي 6وزع على  ملساهمين بعد 
إقتطاعها  6قرج  إسقاط  ملبالغ  لتي 

لإلدخاج ت  لطاجئة  لعامة و لخاصة.
هذ  و قد تم تسجيل  لشركة   2-
جقم  بتازة تحت  باملحكمة  إلبتد ئية 
 إل6د ع 794 بتاجيخ 12 ديسمبف 2019.

لإلشاجة و لتنبيه

580 P

DULFABRIC MAROC
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد
مقرها  الرتماعي : 59، شاجع 

 لزجقطوني، إقامة  لزهوج،  لطابق 9، 
 لشقة 22 -  لد ج  لبيضاء

جأسمالها : 27.000.000 دجهم
 لسجل  لتجاجي :  لد ج  لبيضاء - جقم 

380123
إلغاء  لحل  ملسبق للشركة

بمقت�سى محضر قر ج ت  لشريك 
بالد ج  بمقر  لشركة   لوحيد  ملحرج 

 2019 نوفمبف  فاتح  بتاجيخ   لبيضاء 

تقرج ما 6لي :

قر ج ت  لشريك  محضر  إلغاء 

نوفمبف   12 بتاجيخ   لوحيد  ملحرج 

إلغاء  لحل  ملسبق  وبذلك   2019

وتعليق عمليات تصفية للشركة.

 ستئناف أنشطة  لشركة.

 ستقالة  لسيد ج فا6يل  ونطونيو 

خو ن فيفناند6ز من مهامه كمصف 

للشركة.

ج فا6يل  ونطونيو  تعيين  لسيد 

خو ن فيفناند6ز كمسيف للشركة ملدة 

غيف محدودة.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

ضبط  ملحكمة  لتجاجية  كتابة 

بالد ج  لبيضاء بتاجيخ 3 فبف 6ر 2020 

تحت جقم 729239.
للخالصة و لبيان  ملسيف

581 P

 ADVANCED CAPACITY

CONSTRUCTION WORKS
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

مقرها  الرتماعي : 183، شاجع ولي 

 ،NREA لعهد، محل جقم 25، مركز 

 لطابق  الوسط - طنجة

جأسمالها : 10.000 دجهم

 لسجل  لتجاجي : طنجة - جقم 

49021

تحويل  ملقر  إلرتماعي
قر ج ت  لجمع  محضر  بمقت�سى 

 لعام  الستثنائي  ملحرج بمقر  لشركة 

بطنجة بتاجيخ 25 نوفمبف 2019 تقرج 

ما 6لي :

بنفس  تحويل  ملقر  الرتماعي 

محمد  شاجع  ز وية  من   ملد6نة 

إقامة  كثيف،  وزنقة  بن   لخامس 

دوس ماجيس،  لطابق  لثاني، جقم 24 

شاجع ولي  لعهد،   ،183 طنجة إلى   -

محل جقم 25، مركز NREA،  لطابق 

 الوسط - طنجة ؛

من   4 للفصل   لتعد6ل  ملو زي 
 لقو نين  ألساسية للشركة ؛

تنقيح  لقو نين  ألساسية للشركة.
كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
بطنجة  ضبط  ملحكمة  لتجاجية 
جقم  تحت   2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ 

.230305
للخالصة و لبيان

 ملسيف

582 P

 ئتمانية  التجاه  لصحيح
8 عماجة جقم 12 زنقة تونس م ج  مكناس

شركة صو تري مين
ش.د.م.م ش/و

الستغالل  ملعادن أو  ملقالع
 ملقر  الرتماعي : 15 شاجع  ألبطال 

شقة 4 حي  كد ل  لرباط
 لرأسمال  الرتماعي : 100.000 

دجهم
تأسيس شركة

بمكناس  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مؤجخ 10 فبف 6ر 2020 تقرج تأسيس 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

للشرك  لوحيد.
مين  تري  صو  شركة   :  لتسمية 

ش.د.م.م ش/و.
أهد ف  لشركة  من   :  لهدف 
على  خاجره  أو  د خل  ملغرب  سو ء 
حسابها أو على حساب  لغيف :  لبحث 
و ستغالل  ملعادن أو  ملقالع -  لفالحة 

-  لتصد6ر و الستيف د.
بصفة عامة رميع أنو ع  لعالقات 
،  لصناعية،   لتجاجية،  ملالية 
 ملنقولة و لقاجة  لتي لها عالقة بصفة 
بأهد ف  مباشرة  غيف  أو  مباشرة 
 لشركة سو ء من قري  أو من بعيد 
 لتي تمكن من تنمية وتطوير  لشركة.
 ملقر  الرتماعي : 15 شاجع  ألبطال 

شقة 4 حي  كد ل  لرباط.
من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
مصلحة  لسجل  لدى  تسجيلها 
 لتجاجي، باستثناء حاالت  لتمد6د أو 
 لحل  ملسبق  ملنصوص عليها قانونيا 

أو في  لقانون  ألسا�سي للشركة.

حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 
دجهم   100.000 جأسمال  لشركة في 
حصة  رتماعية   1000 مقسمة إلى 
من فئة 100 دجهم للحصة  لو حدة. 
 1000 6متلك  تريقي  عبد  لرحيم 

حصة  رتماعية.
: تسيف  لشركة من طرف   لتسييف 
مزد د  تريقي،  عبد  لرحيم   لسيد 
1983،  لحامل  6ونيو   10 بتاجيخ 
جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
زنقة فاس جقم  و لساكن   J378133

32 ح ص  كاد6ر.
وفقا  تقسم  ألجباح   :  ألجباح 
شريك  كل  6متلكها  للحصص  لتي 
رميع  خصم  بعد  د خل  لشركة 

 ملصاجيف  لقانونية.
تم  إل6د ع  لقانوني   :  إل6د ع 
لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 
بالرباط  لسجل  لتجاجي   لتجاجية 
فبف 6ر   13 بتاجيخ   143079  : عدد 

.2020
583 P

OKATRO
شركة ذ ت مسؤولية محدوة 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

تمكن  تأسيس  لشركة  لتي  تم 
6نا6ر   10 بتاجيخ  فيما6لي  مميز تها 

: 2020
.OKATRO : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

)أكد ل(  :  لرباط   ملقر  الرتماعي 
73 تقاطع شاجع عقبة بن نافع وزنقة 

سبو، عماجة سهيلة.
تقد6م   :  لغرض  الرتماعي 
تكنولوريا  ودعم   إلستشاجة 

 ملعلومات.
99 سنة  بتد ء من قيدها   :  ملدة 

 لسجل  لتجاجي.
جأسمال  لشركة : 10.000 دجهم، 
مقسمة إلى 100 حصة  رتماعية ب 
100 دجهم للقيمة  إلسمية  لو حدة، 

مكتتبة بالكامل ومحرجة نقد .
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 ،OKATRO  :  لشريك  لوحيد 

بمور   شركة  ألسهم  ملبسطة 

 2.000 جأسمالها   لقانون  لفرن�سي، 

6قع مقرها بزنقة جوبيف كومو،  أوجو، 

 ،33049 عماجة   ،2 مكات   لبحيفة 

مقيدة بالسجل  بوجدو سد6كس،   ،P

 لتجاجي للشركات ببوجدو تحت عدد 

.879278270

 STÉPHANE :  لسيد   لتسييف 

رنسية  من   ،BOULANGER

أكتوبر   30 بتاجيخ  مزد د  فرنسية، 

د6كوم ،  زنقة   13 ب  مقيم   1970

حامل لجو ز  لسفر  باجيس،   75017

جقم 15AV07435، تم تعيينه كمسيف 

ملدة غيف محددة.

تم  إل6د ع  لقانوني   :  إل6د ع 

لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 

فبف 6ر   10 بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020 تحت جقم 10421.

تم قيد  لشركة بالسجل  لتجاجي 

للرباط، بتاجيخ 10 فبف 6ر 2020 تحت 

جقم 142825 من  لسجل  لتحليلي.
قصد  لنشر و إلعالن

584 P

RS MARRAKCHIA
SARL AU

جأسمالها  الرتماعي : 10.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : مكت  جقم 01 

شقة جقم 34 إقامة مارو جيل زنقة 

مكة  لز هية مر كش

 بمقت�سى عقد عرفي  ملؤجخ بتاجيخ

تم  بمر كش   ،2019 أكتوبر   28

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

 RS MARRAKCHIA تحمل  سم 

.SARL AU

 لغرض :  ستغالل د ج للضيافة أو 

 لرياض.

 01 جقم  مكت    :  ملقر  لرئي�سي 

إقامة مارو جيل زنقة   34 شقة جقم 

مكة تجزئة  لز هية مر كش.

 (99( تدوم  مدة  لشركة   :  ملدة 

في  تسجيلها  6وم  من  سنة  بتد ء 

وقع  إذ   عد   ما   لسجل  لتجاجي 

حس   تمد6دها  أو  مسبقا  فسخها 
في  لقانون  عليه  منصوص  هو  ما 

 لتأسي�سي.

 لرأسمال  الرتماعي : إن جأسمال 

أالف  عشرة   10000 هو   لشركة 

دجهم مقسم إلى 100 حصة مبلغ كل 

حصة 100 دجهم كلها باسم  لشريك 

 لوحيد  لسيدة صونيا مود دوبون.

سنة  تبتدئ   : سنة  لشركة 

 31  لشركة في فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

ديسمبف من كل سنة.

ستسيف  لشركة   : إد جة  لشركة 

طرف  لشريك  لوحيد  لسيدة  من 

غيف  ملدة  وذلك  دوبون  مود  صونيا 

محدودة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 

أكتوبر   31  لتجاجية بمر كش بتاجيخ 

2019 تحت جقم 109192.

585 P

لوكلودحنا
ش م م

جأسمالها  الرتماعي : 100.000 دجهم

 لكائن مقرها  الرتماعي : ب  مللك 

 ملسمى  لفردوس عمالة سيدي 

6وسف بن علي رماعة  لويد ن أوالد 

حسون دو ج أوالد بوزيد مر كش

عرفي  ملؤجخ  عقد  بمقت�سى 

تم  بمر كش   2020 8 6نا6ر  بتاجيخ 

وضع  لقانون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

تحمل  سم  محدودة  مسؤولية 

لوكلودحنا ش م م.

:  ستغالل دوج للضيافة   لغرض 

أو  لرياض.

 ستغالل  ملطاعم.

:  مللك  ملسمى   ملقر  لرئي�سي 

بن  6وسف   لفردوس عمالة سيدي 
حسون  أوالد  رماعة  لويد ن  علي 

دو ج أو الد بوزيد مر كش.

تدوم  مدة  لشركة  إن   :  ملدة 

تسجيلها  6وم  من  سنة  بتد    )99(

في  لسجل  لتجاجي ما عد  إذ  وقع 

حس   تمد6دها  أو  مسبقا  فسخها 

في  لقانون  عليه  منصوص  هو  ما 

 لتأسي�سي.

 لرأسمال  الرتماعي : إن جأسمال 

ألف  مائة  مبلغ  في  محدد   لشركة 

إلى  مقسم  دجهم   100.000 دجهم 

 100 حصة  كل  مبلغ  حصة   1000

دجهم مقسمة بين  لشركاء كما 6لي :

حصة   500 مر ج  حنان   لسيد 

و لسيدة كلودي كالص 500 حصة.

سنة  تبتدئ   : سنة  لشركة 

 31  لشركة في فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

ديسمبف من كل سنة.

إد جة  لشركة : ستسيف  لشركة من 

طرف  لسيدة حنان مر ج وذلك ملدة 

غيف محدودة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 

6نا6ر   22 بتاجيخ  بمر كش،   لتجاجية 

2020 تحت جقم 111544.

586 P

بوزو نورتارريك إكسبور
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

جأسمالها : 100.000 دجهم

 ملقرها  الرتماعي : 32/ب ز وية 

شاجع فال ولد عميف وزنقة بهت، 

عماجة أبرون  لطابق  لثاني و لثالث، 

أكد ل،  لرباط

 لسجل  لتجاجي جقم 74739 - 

 لرباط

تحيين  لنظام  ألسا�سي 
9 ديسمبف  بتاجيخ  ملحضر  تبعا 

قرج  لشريك  لوحيد تحيين   ،2019

 لنظام  ألسا�سي للشركة، تبعا لتغييف 

للشركة  لخاضعة   ملمثل  لقانوني 

 NORTAFRIC« للقانون  السباني 

.«EXPORT SA

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجاجية  تحت 

جقم 104373.
بتعد6ل  لسجل  وضع  لتصريح 
لدى  بكتابة  لضبط   لتجاجي 
بتاجيخ  بالرباط   ملحكمة  لتجاجية 
بتاجيخ  بالرباط،   2020 فبف 6ر   12
979 من  2020 تحت جقم  12 فبف 6ر 

 لسجل  لتفتيبي.
من أرل  لنشر و إلشهاج

 لتسييف

587 P

مصحة ياسمين
قرج  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ،2020 6نا6ر   21 بتاجيخ   ملنعقد 
شركة  6اسمين»  »مصحة  لشركة 
شريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
دجهم،   2.230.000 جأسمالها  وحيد، 
مقرها  الرتماعي  6تو رد   لتي 
عبد  لرحمان،  سيدي  بشاجع 
حي  لهناء،  سجلماسة،  زنقة  ز وية 
 لد ج  لبيضاء،  ملغرب.  ملسجلة 
بالد ج  لبيضاء  بالسجل  لتجاجي 

تحت جقم 341051 ما 6لي :
وتقرير  تقرير  ملسيف  قر ءة 

 لحسابات ؛
 لخفض من جأسمال  لشركة من 
 2.230.000 إلى  دجهم   23.230.000

دجهم، ؛
تغييف  لنظام  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ بالد ج  لبيضاء،    لتجاجية 
تحت  لرقم   2020 فبف 6ر   12

.730540
588 P

رونسييف ميديكال طنجة 2
قرج  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ،2019 ماجس   14 بتاجيخ   ملنعقد 
طنجة  ميد6كال  »فونسييف  لشركة 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   «1
 8.500.000 جأسمالها  شريك وحيد، 
دجهم،  لتي 6تو رد مقرها  الرتماعي 
 - مالباطا  12،  لغندوجي،  بتجزئة 
طنجة،  ملغرب.  ملسجلة   -  11240
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بالد ج  لبيضاء  بالسجل  لتجاجي 
تحت جقم 337999 ما 6لي :

للشركة  تحويل  ملقر  الرتماعي 
شاجع  لزجقطوني  لطابق   212 من 
 ،12 تجزئة  إلى  2،  لد ج  لبيضاء 
 -  11240  - ماالباطا   لغندوجي، 

طنجة ؛
من   5 صياغة  لفصل  إعادة 

 لنظام  ألسا�سي للشركة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ بالد ج  لبيضاء،    لتجاجية 
13 6نا6ر 2020 تحت  لرقم 722747.
589 P

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIÈRE IQBAL

قرج  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملنعقد بتاجيخ 21 6نا6ر 2020، لشركة 
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE«
عقاجية،  مدنية  شركة   «IQBAL
دجهم،  لتي   1.000.000 جأسمالها 
بتجزئة  مقرها  الرتماعي  6تو رد 
عبد  لرحمان،  موالي  شاجع   لنوج، 
 لحي  لحسني  لد ج  لبيضاء،  ملغرب، 

ما 6لي :
 ملصادقة على إرر ء ت  لتبليغ ؛

قر ءة تقرير  ملسيف  لوحيد ؛
جأسمال  لشركة،  هيكلة  إعادة 
من  جأسمال  لشركة  في  زيادة 
 3.000.000 إلى  دجهم   1.000.000
جأسمال  في  تخفيض  6ليه  دجهم، 
إلى  دجهم   3.000.000 من   لشركة 

1.000.000 دجهم.
صياغة  لنظام  ألسا�سي  إعادة 

للشركة.
590 P

DOUNIA VETEXTILE
ش م م بشريك وحيد

جأسمالها  الرتماعي : 100.000 
دجهم

و لكائن مقرها  الرتماعي : بتجزئة 
 ملساج جقم 4  ملحل جقم 2  لطابق 

 ألول طريق أسفي مر كش
بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
قرج  لشرك  لوحيد   2017 6نا6ر   12

م  م  ش  بيتيكستيل  دنيا  لشركة 

بشريك وحيد ما 6لي :

تصفية  لشركة ؛

كمصفي  تعيين  لشريك  لوحيد 

للشركة ؛

نفس  في  مقر  لتصفية  رعل 
و ملذكوج  عنو ن  ملقر  إلرتماعي 

أعاله.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط 

بتاجيخ بمر كش،   باملحكمة  لتجاجية 

عدد  تحت   2019 ديسمبف   12

.110293

591 P

بيݣـ 9
ش م م

جأسمالها  الرتماعي : 100.000 

دجهم

مقرها  الرتماعي : مكت  جقم 01 

بالطابق  ألج�سي تجزئة  لحسني جقم 

32  ملحاميد مر كش

 بمقت�سى عقد عرفي  ملؤجخ بتاجيخ

وضع  تم  بمر كش   2019 6ونيو   3

ذ ت  لشركة   لقانون  ألسا�سي 

مسؤولية محدودة تحمل  سم بيݣـ 9 

ش م م.

في  لبناء  مقاول   :  لغرض 

و ألشغال  ملختلفة ؛

في  لبستنة  لحد ئق  مقاول 

و ملناطق  لخضر ء ؛

منعش عقاجي تجزئة  ألج �سي.

 01 جقم  مكت    :  ملقر  لرئي�سي 

تجزئة  لحسنى  بالطابق  ألج �سي 

 ملحاميد مر كش.

تدوم  مدة  لشركة  إن   :  ملدة 

تسجيلها  6وم  من  سنة  بتد ء   99

في  لسجل  لتجاجي ما عد  إذ  وقع 

حس   تمد6دها  أو  مسبقا  فسخها 
في  لقانون  عليه  منصوص  هو  ما 

 لتأسي�سي.

 لرأسمال  الرتماعي : إن جأسمال 

100.000 دجهم مقسم   لشركة هو 

إلى 1000 حصة مبلغ كل حصة 100 

دجهم مقسمة بين  لشركاء كما 6لي :

 500 بلعمرية عبد  لعزيز   لسيد 

حصة ؛

 لسيد كرش محمد 250 حصة ؛

 لسيد كرش حمزة 250 حصة.

سنة  تبتدئ   : سنة  لشركة 

 لشركة في فاتح 6نا6ر وتنتهي في 31 

ديسمبف من كل سنة.

ستسيف  لشركة   : إد جة  لشركة 

من طرف  لسادة بلعمرية عبد  لعزيز 

أو  لسيد كرش محمد وذلك ملدة غيف 

محدودة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 

بتاجيخ بمر كش،    لتجاجية 

13 6ونيو 2019 تحت عدد 105825.

592 P

CORYAD

SARL AU

عام  ستثنائي  رمع  بمقت�سى 

 2019 ديسمبف   31 في  لرباط  حرج 

للشركة  قرجت  لشريكة  لوحيدة 

CORYAD ش.م.م ما 6لي :

زيادة جأس  ملال :

قرجت  لشريكة  لوحيدة 

زيادة جأس مال  لشركة ب  للشركة 

مال6ين  عشرة  دجهم(   10.000.000(

 15.000.000( من  لتغييفه  دجهم 

دجهم( خمسة عشر مليون دجهم إلى 

وعشرون  خمسة   )25.000.000(

مئة  إنشاء  طريق  عن  دجهم  مليون 

من  رد6د  سهم   )100.000( ألف 

مائة دجهم )100 دجهم( للو حد.

جأس  ملال  زيادة  تحقيق  سيتم 

تحويل  لحساب  لجاجي  طريق  عن 

للد ئنين بمبلغ 10.000.000 دجهم.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

بتاجيخ  104355  بالرباط تحت عدد 

11 فبف 6ر 2020.

593 P

SNZCOM
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020 تم إنشاء  6نا6ر   28 بالرباط في 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  مؤسسة 

بالخصائص  لتالية :

SNZCOM SARL
جأسمال  لشركة : 100.000 )مائة 

أالف دجهم(.

 30 :  لعماجة  عنو ن  لشركة 

موالي  حمد  لوكيلي   8  لشقة جقم 

حسان  لرباط.

هدف  ملؤسسة : مجال  لشبكات 

و التصاالت.

 ملسيف :  لزالي سعيد.

 لضريبة  ملهنية جقم 25104375.

 143105 جقم   لسجل  لتجاجي 

باملحكمة  لتجاجية بالرباط.

594 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU

SOCIETE CARRIER TARDA
SARL AU 

س ت جقم : 11377
بمقت�سى  ملحضر  لشفوي 

بتاجيخ  للجمع  لعام  الستثنائي 

تاجدة  لشركة مقالع   2020 فبف 6ر   5

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
جقم   : شريك وحيد  لكائن مقرها ب 
12 زنقة 27  لحي  لجد6د أوالد  لحاج 

 لر شد6ة، تقرج ما 6لي :

35.000 حصة من فئة  بيع ونقل 

100 دجهم من  لسيد مو�سى  لبفني�سي 

إلى  لسيد عبد  ملنعم بلكعوط.

مو�سى  لبفني�سي   ستقالة  لسيد 

من تسييف  لشركة وتعيين  لسيد عبد 

 ملنعم بلكعوط مسيف  لها,
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لقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

 13 بتاجيخ  بالر شد6ة   البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 89/2020.

595 P

 MULTISERVICE COFFEE

SHOP
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : 15 شاجع  ألبطال 

جقم 4 أكد ل  لرباط

 لسجل  لتجاجي جقم 142835 

 لرباط

تأسيس
بتاجيخ حرج  عرفي،  لعقد   تبعا 

تم تأسيس شركة   ،2020 6نا6ر   24

مو صفاتها  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

كالتالي :

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

 :  لتسمية  الرتماعي 

.MULTISERVICE COFFEE SHOP

قاعة  مقهى،   :  لهدف  الرتماعي 

شاي، بيع  آليس كريم

شاجع   ،15  :  ملقر  الرتماعي 

 ألبطال جقم 4 أكد ل  لرباط.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

في  تسجيلها  تاجيخ  من  تبتدئ  سنة، 

 لسجل  لتجاجي.

 100.000  :  لرأسمال  إلرتماعي 

دجهم.

جأسمال  حدد   : توزيع  لرأسمال 

مقسما  دجهم   100.000 في   لشركة 

إلى 1000 حصة  رتماعية من فئة 

100 دجهم للحصة، مرقمة من 1 إلى 

.1000

ووزعت هذه  لحصص كالتالي :

 500 موساوي  كريمة   لسيدة 

حصة ؛

 500 موساوي  فريدة   لسيدة 

حصة ؛

 ملجموع 1000.

 لشركاء :  لسيدة كريمة موساوي، 

بالرباط  مزد دة  مغربية  لجنسية، 

 ،1925 ماجس  فاتح  بتاجيخ  حسان، 

زنقة   34 بالرباط،  لسوي�سي  قاطنة 

لبطاقة  حاملة  حي  لسفر ء،  حكيم 

.A242522 لتعريف  لوطنية جقم 

مغربية   لسيدة فريدة موساوي، 

بتاجيخ  بمكناس،  مزد دة   لجنسية، 

دو ج  قاطنة بسال،   ،1920 6وليو   25

حاملة   لعبادلة  لجياهنة  لسهول، 

جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.A145282

كريمة  :  لسيدة   لتسييف 

للشركة  كمسيفة  عينت  موساوي، 

ملدة غيف محدودة.

تسجيل  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

بتماجة،  بالسجل  لتجاجي   لشركة 

تحت جقم 142835، بتاجيخ 11 فبف 6ر 

.2020
من أرل  لنشر و إلشهاج

 لتسييف

596 P

شركة أوطو كاف
ش.م.م ش.و

شاجع محمد  لسادس، كلم 13، 

 لبف ج، تماجة

ملحضر  لجمع  لعام  تبعا 

 12 بتاجيخ  للشركاء   الستثنائي 

في  لرباط  2019،  ملسجلة  ديسمبف 

بتاجيخ 3 6نا6ر 2020 تقرج ما 6لي :

كاف  أوطو   النحالل  لشركة 

ش.م.م ش.و.

محمد  تعيين  لسيد  لصقلي 

كمصفي لشركة.

شاجع  في  مقر  لتصفية  تثبيت 

13،  لبف ج،  كلم  محمد  لسادس، 

تماجة.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتماجة،  

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   13 بتاجيخ 

.3154

597 P

LA VILLE VERTE

SARL AU )2V(

س ت  لرباط : 80803

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرج بتماجة في 

13 6نا6ر 2020، قرج  لشريك  لو حد 

 ،LA VILLE VERTE SARL AU لشركة

بتماجة  دجهم،   500.000 جأسمالها 

تجزئة  ألمل  لرقم 4  لطابق  لثاني 

حي موالي جشيد ما 6لي :

للشركة  تحويل  ملقر  الرتماعي 

إلى حي  ملنصوج  لذهبي  قامة  لنخيل 

 لرقم 25 عماجة A  لشقة 9 تماجة.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى مصلحة 

باملحكمة  لتجاجي   لسجل  لتجاجي 

 2020 فبف 6ر   12 بتاجيخ  بالرباط، 

تحت جقم 104322.
من أرل  الستخالص و لبيان

598 P

 LA VILLE VERTE

GARDIENNAGE

س ت  لرباط : 92523

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرج بتماجة 

قرج  لشريك   ،2020 6نا6ر   13 في 

 LA VILLE VERTE لشركة   لو حد 

جأسمالها   ،GARDIENNAGE

100.000 دجهم، بتماجة تجزئة  ألمل 

موالي  حي  4  لطابق  لثاني   لرقم 

جشيد ما 6لي :

للشركة  تحويل  ملقر  الرتماعي 

إلى حي  ملنصوج  لذهبي  قامة  لنخيل 

 لرقم 25 عماجة A  لشقة 9 تماجة.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى مصلحة 

باملحكمة  لتجاجي   لسجل  لتجاجي 

 2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ  بالرباط، 

تحت جقم 104311.
من أرل  الستخالص و لبيان

599 P

CAFE BOUHAJRA
SARL AU

س.ت تماجة : 110017

حل  لشركة
حرج  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2019 ديسمبف   30 في  بالهرهوجة 

 CAFE قرج  لشريك  لوحيد لشركة 

جأسمالها   ،BOUHAJRA SARL AU

 102 بتماجة  لرقم  دجهم،   10.000

 لسماجة حي  لوفاق ما 6لي :

 لفسخ  ملسبق وتصفية  لشركة ؛

تحد6د مقر  لتصفية بتماجة  لرقم 

102  لسماجة حي  لوفاق ؛

بوحجرة  ملهدي  تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة بدون مقابل.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى مصلحة 

باملحكمة  لتجاجي   لسجل  لتجاجي 

 2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ  بالرباط، 

تحت جقم 104310.
من أرل  الستخالص و لبيان

600 P

مكت   لحسابات و الستشاجة

CCM CONSEILS

ش م م

جقم 132 شاجع  لقاهرة كومطر ف 1 تماجة

 لهاتف : 0537244248

 GEOTEL
SARL AU

إثبات وفاة
تغييف  لصفة  لقانونية للشركة

تعيين مسيف6ن رد6د6ن وتغييف مقر 
 لشركة

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  قرجت   2019 ديسمبف   13

GEOTEL SARL AU ش.م.م ما 6لي :

هللا  د  عبد  وفاة  لسيد  إثبات 

بنعدي بن  ملحفوظ وتوزيع حصص 

 لشركة على وجثته.

للشركة  تغييف  لصفة  لقانونية 

من شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد إلى شركة محدودة 

 مسؤولية.
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لشركة  رد6د6ن  مسيف6ن  تعيين 

:  لسيد عبد هللا  د بنعدي و لسيد 

لحسن بولحوس.

إلى  لعنو ن   : مقر  لشركة  تغييف 

تجزئة   3112 جقم  تجزئة   لتالي 

 لوفاق تماجة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجاجي بالرباط، 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ 

.104259

601 P

مكت   لحسابات و الستشاجة

CCM CONSEILS

ش م م

جقم 132 شاجع  لقاهرة كومطر ف 1 تماجة

 لهاتف : 0537244248

POWER TEL

SARL AU

إثبات وفاة
تغييف  لصفة  لقانونية للشركة

تعيين مسيف6ن رد6د6ن وتغييف مقر 
 لشركة

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  قرجت   2019 ديسمبف   13

ش.م.م   POWER TEL SARL AU

ما 6لي :

هللا  د  عبد  وفاة  لسيد  إثبات 

بنعدي بن  ملحفوظ وتوزيع حصص 

 لشركة على وجثته.

للشركة  تغييف  لصفة  لقانونية 

من شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد إلى شركة محدودة 

 ملسؤولية.

لشركة  رد6د6ن  مسيف6ن  تعيين 

:  لسيد عبد هللا  د بنعدي و لسيد 

لحسن بولحوس.

إلى  لعنو ن   : مقر  لشركة  تغييف 

تجزئة   3112 جقم  تجزئة   لتالي 

 لوفاق تماجة.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجاجي بالرباط، 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ 

.104220

602 P

مكت   لحسابات و الستشاجة

FIDUTEMA

ش م م

جقم 132 شاجع  لقاهرة كومطر ف 1 تماجة

 لهاتف : 0537244248

I.C.P SOLUTION
SARL

بيع حصص وتغييف مقر  لشركة
 10 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 

 I.C.P شركة  قرجت   2019 ديسمبف 

SOLITION SARL ش.م.م ما 6لي :

بيع 500 حصة في ملكية  لسيد 

إلى  لسيدة  موالي  لحسن  لعو دة 

زالفي عزيزة.

إلى  لعنو ن   : مقر  لشركة  تغييف 

 1 جقم  عماجة   1 جقم  محل   لتالي 

مشروع أمل 2 تامسنا.

تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجاجي بالرباط، 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ 

.104222

603 P

GHAIT 2.0
SARL AU

CAPITAL DE 100.000 DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 4, AVENUE

 CHAJARAT AL QODS, SECTEUR

19 HAY RYAD, RABAT

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت شريك وحيد

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ  بالرباط 

محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

بالخصائص  وحيد  شريك  ذ ت 

 لتالية :

.GHAIT 2.0 SARL AU : لتسمية 

4 شاجع شجرة   :  ملقر  الرتماعي 

حي  لرياض   19 سكتوج   لقدس 

 لرباط.

هدف  الرتماعي لشركة : 6تمثل 

هدف  لشركة بشكل مباشر أو غيف 

لحساب  أو  لحسابها  سو ء  مباشر. 

أو  باملمغرب  باملشاجكة  أو   لغيف 

بالخاجج في :

 لدج سة  لتقنية و لرسم  لخر ئطي 
وتطوير  لتطبيقات  ملحمولة لجهازي 

 ال6فون و الندجويد ؛

و لتسييف  وتسويق  وتطوير  إنشاء 

 إلد جي  ملباشر وغيف مباشر باملغرب 

تقاسم  للتطبيقات  بالخاجج  أو 

و لهو تف  لألرهزة  ملحمولة   لصوج 

 لذكية و ألرهزة  للوحية ومشتقاتها 

وتقاسم  رمع  مجال  في  وخصوصا 

وسائل  لتو صل  عبف   لبيانات 

 إلرتماعي  لعاملية  لجد6دة  ملسماة 

.1PICK

رميع  لعمليات  ملالية  وعموما 

و الستثماجية  و لتجاجية   لصناعية 

أو  أو  النشطة  ملرتبطة  و لعقاجية 

و لتي  بالهدف  الرتماعي   مللحقة 

6مكنها  ن تساهم بشكل مباشر أو غيف 

مباشر في تنمية  لشركة.

 ملدة  لقانونية : 99 سنة  نطالقا 

من تاجيخ تأسيسها.

 لسنة  ملالية : من فاتح 6نا6ر إلى 

غا6ة 31 ديسمبف من كل سنة.
جأسمال  لشركة 100.000 دجهم 

حصة   )1000( ألف  على  موزعة 

بقيمة مئة )100( دجهم.

غيتة  :  لسيدة  6لي  كما  موزعة 

 ملسطاجي ألف )1000( حصة.

 لتسييف :  لسيدة غيتة  ملسطاجي.

 لسجل  لتجاجي :

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 6وم  بالرباط،   لتجاجي 
2020 تحت جقم 87909 جقم  لسجل 

 لتجاجي 142831.

604 P

اوبتيما صباغة

ش.م.م

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : جقم 32، ز وية 

شاجع اللة  لياقوت وشاجع جحال 

 ملسكيني -  لد ج  لبيضاء

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت شريك وحيد

بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

لها  ملميز ت  و حد  بشريك  محدودة 

 لتالية :

 لتسمية :  وبتيما صباغة ش.م.م.

 لهدف :  لصناعة و النتاج لجميع 

رميع  ملنتجات  مو د  لصباغة، 

 لصناعية و لكميائية ورميع معد ت 

وتصد6ر،  قطاع  لصباغة،  ستيف د 

ريمع منتورات  لقطاع.

 ملدة : 99 سنة.

 ،32 جقم  جقم   :  ملقر  الرتماعي 

ز وية شاجع اللة  لياقوت وشاجع جحال 

 ملسكيني -  لد ج  لبيضاء.

جأس  ملال : 100.000 دجهم مقسم 

على 1.000 حصة من فئة 100 دجهم 

ومحرجة  مكتتبة  للحصة  لو حدة، 

بالكامل من طرف  لشريك  لوحيد، 

 لسيد 6وسف أمزيل.

تعيين  تم   : للشركة   ملمثلون 

وحيد  كمسيف  أمزيل  6وسف   لسيد 

للشركة وملدة غيف محدودة مع رميع 

 لصالحيات لتسييف  لشركة.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

آخر ديسمبف من كل سنة.

خصم  بعد   : توزيع  ألجباح 

على  6وزع  لرصيد   ملصاجيف، 

 لشركاء حس  حصص كل منهم.
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تم  إل6د ع  لقانوني لكل  لوثائق 

 ملتعلقة بتأسيس  لشركة باملحكمة 

بتاجيخ بالد ج  لبيضاء،    لتجاجي 

 729523 تحت جقم   2020 فبف 6ر   5

بالسجل  تسجيل  لشركة  وتم 

 5 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء   لتجاجي 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 455525.
مقتطف من أرل  إلشهاج

 ملسيف  لوحيد

605 P

 ESPACE DETENTE EL شركة

MOUHIB
ش.م.م

 لرأسمال : 70.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : شاجع  لحسن II حي 

 بن  لرشد رر دة

محضر  لجمع  بمقت�سى 

بتاجيخ   لعام  الستثنائي  ملنعقد 

7 نوفمبف 2019 تقرج ما 6لي :

مشروع بيع 420 حصة  رتماعية 

في ملك :

.F813728 : ملح  بلعيد ج.ب.و 

لفائدة :

.PT807350 : ملح  محمد ج.ب.و 

من  تحويل  لشكل  لقانوني 

ذ ت  شركة  ش.م.م  ش.م.م  لى 

 لشخص  لو حد.

تعيين  ملح  محمد كمسيف وحيد 

للشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

نوفمبف   7 بتاجيخ  بوردة،   لتجاجي 

2019 تحت جقم 3320.

606 P

SOCIETE MEKKI IMPORT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 80.000 dirhams

Siège Social : N° 218 Hy 

Errazi Jerada

محضر  لجمع  بمور  

بتاجيخ   لعام  الستثنائي  ملنعقد 

2019/12/02 تقرج ما 6لي :

حل  لشركة وتعيين  لو لي محمد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

جقم FH40002 مصفي للشركة.

باملقر  موقع  لتصفية  تحد6د 

 الرتماعي للشركة.

لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

 : بتاجيخ  بوردة   ملحكمة  لتجاجية 

2020/01/02 تحت عدد 27.

607 P

 SOCIETE MARASSE

MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

للشريك  لوحيد.

 لعنو ن : جقم 37 زنقة إدجيس  ألكبف 

 لطابق  لثاني  لشقة 4 حسان - 

 لرباط.

على إثر  لجمع  لعام  الستثمائي 

قرج  لشريك   2019/12/25 بتاجيخ 

 لوحيد ما 6لي :

 لحل  ملسبق للشركة.

كمصفي  إ6مان  لر حلة  تعيين 

للشركة.

كمقر  عنو ن  لشركة  نحد6د 

إدجيس  زنقة   37 جقم  ب  للتصفية 

 ألكبف  لطابق  لثاني  لشقة 4 حسان 

-  لرباط.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020/02/05 تحت عدد 104224.

608 P

 SOCIETE PNEUMATIQUE

CHTOUKI
SARL AU

إثر  لجمع  لعام  الستثنائي  على 

2019/12/25  لشريك  بتاجيخ 

 لوحيد قرج ما 6لي :

جأسمال  لشركة  في  قرج  لزياة 

بإضافة   900.000 إلى   100.000 من 

9000 حصة رد6دة.

في  هذه  لزيادة  تتحقق  سوف 
 8000 إنشاء  خالل  من  جأسمال 
سهم رد6د بقيمة 100 دجهم للسهم 

 لو حد.
جأسمال  لشركة  في   لتأسيس 
ثمانمائة   ( دجهم   800.000 مبلغ 
وهو ما 6مثل رزء  من  ألف دجهم(، 
في   لحساب  لجاجي  ملبفج و ملسجل 
 لبيان  لسنوي  ملحصوج في تاجيخ 30 

نوفمبف2019.
مال  لشركة  جأس  6كون  وبذلك 
)تسعمائة  900.000 دجهم  ثابتا عند 
سهم   9000 ويقسم إلى  ألف دجهم( 
)تسعة آالف سهم( بقيمة 100 دجهم 

لكل منها من 1 إلى 9000.
للشركة  فرج  لشريك  لوحيد 
من  جأسمال  لشركة  خفض 
دجهم   200.000 دجهم إلى   900.000
وذلك باستعاب  لخسائر  ملسجلة في 

 لبيان  لسنوي للشركة.
تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ  بالرباط   لتجاجية 

2020/01/14 تحت عدد 103917.
609 P

د6و ن  ألستاذة صباح طوك موثقة بالد ج 

 لبيضاء

39 شاجع جحال  ملسكيني  لطابق  ألول جقم 01

 لتسييف  لحر ألصل تحاجي متمثل
إصالح  صفائح  لطالء  ملعدني 

 لسياج ت
بمقت�سى عقد  لتسييف  لحر  لذي 
موثقة  تلقته  ألستاذة صباح طوك 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء 
2020  عطى  لسيد ميشال ليفوسلي 
لفائدة  حمد  لصباج   لتسييف  لحر 
رميع  ألصل  لتجاجي  لذي يستغل 
إصالح  صفائح  لطالء  ملعدني  في 
بالدج  لبيضاء،   لسياج ت،  لكائن 
وشاجع  با6اجد  شوفالييه  شاجع  ز وية 
بالسجل  باسمه  و ملقيد  كاتيليت  لو 
لذى  ملحكمة   لتجاجي  ملمسوك 
جقم  تحت  بالد ج  ليبضاء   لتجاجية 

112484 من  لسجل  لتحليلي.

هذ   لتسييف  أرال  حدد  وقد 

شهر   عشر  ثمانية  مدة  في   لحر 

في  تبتدئ  شهر (   18( ومتتاليا  كامال 

.2020/02/07

ويمكن لد ئنين لد6ن متفت  قبل 

تاجيخ إبر م عقد  لتسييف  لحر وناتج 

هذ   ألصل  لتجاجي  عن  ستغالل 

د خل  رل  بحلول  ألد ء   ملطالبة 

أقصاه ثالثة أشهر  بتد ء من صدوج 

ملقتضيات  وفقا  وذلك  هذ   إلعالن 

 لفصل 152 من مدونة  لتجاجة.

6تم  إل6د ع  لقانوني  سوف 

 إلشهاج بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة 

 لتجاجية بالد ج  لبيضاء.

610 P

ACTIONS COMPETENCES
SARL AU

تأسيس شركة
بتاجيخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 

وضع  لقانون  تم   ،2020/02/03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

وذ ت  لشريك  لوحيد   محدودة 

وذلك تحت  ملعطيات  لتالية :

 ACTIONS شركة   :  لتسمية 

.COMPETENCES SARL AU

مكت    : غرض  لشركة 

 الستشاج ت وتسييف  ملو جد.

عقبة  لطابق  شاجع   ،42  :  ملقر 

 ألول جقم 2،  كد ل -  لرباط.

ب  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 

99 سنة  بتد ء من تاجيخ تسجيلها في 

 لسجل  لتجاجي.

بمبلغ  حدد   : جأسمال  لشركة 

مقسمة  دجهم،   100.000 مائة ألف 

دج هم   100 ب  حصة،   1000 إلى 

وموزعة  ومحرجة  مكتتبة  للو حدة، 

كالتالي :

 : تاشفين  عصام  محمد   لسيد 

1000 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.
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: تسيف وحيد للشركة من   لتسييف 

طرف  لسيد محمد عصام تاشفين 

جقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

E493132 ملدة غيف محدودة.

تم  إلإ6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

باملحكمة  لنظام  لشركة   لقانوني 

بتاجيخ   13 وذلك  بالرباط   لتجاجية 

.2020/02/13

سجلت  لشركة بالسجل  لتجاجي 

تحت جقم 143109.

611 P

SOCIETE ADIEF

SARL

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
بتاجيخ  عرفي  عقد  بمور  

تأسيس  تم  بفاس،   2020/02/05

تبعا  محدودة  ملسؤولية  شركة 

للمعطيات  لتالية :

ADIEF : لتسمية 

 - وشر ء  لحبوب  بيع   :  لهدف 

 ستغالل غندق -  ستغالل منجم.

: دو ج  6ت عمر  مقرها  الرتماعي 

وبيف كم كم - صفرو.

 100.000 في  محدود   : جأسمالها 

يهم بثمن   1000 دجهم  ملقسمة على 

100 دجهم للسهم  لو حد.

 ملدة : مدة  ملقاولة محدودة في 99 

في  لسجل  تاجيخ تسجيلها  سنة من 

 لتجاجي. لتسييف :  ملقاولة مسيفة من 

طرف  لسيد :

للبطاقة  :  لحامل  شو ط هشام 

.CB104180 لوطنية 

:  لحامل للبطاقة  قند6ل  دجيس 

.C424215 لوطنية 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

من   102  لتجاجية بفاس تحت عدد 

 .2020/2771  لسجل  لتجاجي جقم 

بتاجيخ 2020/02/13.
للخالص و إلشاجة -  إلد جة

612 P

سومابروماك

شركة ذ ت مسؤولية محدودة، 

جأسمالها 100.000 دجهم.

مقرها  الرتماعي : عين روهرة، كم 

48، طريق  لرباط - مكناس، تيفلت.

 لسجل  لتجاجي 24129.

 ستمر ج نشاط  لشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 الستثنائي بتاجيخ 27 سبتمبف 2019، 

تم تقرير ما 6لي :

من  بالرغم   ستمر ج  لشركة 

خساجة ثالل أجباع  لرأسمال.

تم تسجيل  لتغييف بكتابة  لضبط 

لدى  ملحكمة  البتد ئية بالخميسات، 

بتاجيخ   24129 تحت جقم تحت عدد 

30 6نا6ر 2020.
من أرل  إل6د ع و لنشر

613 P

املغرب  )

شركة ذ ت مسؤولية محدودة،

للشريك  لوحيد

 جأسمالها 100.000 دجهم.

مقرها  الرتماعي : شاجع دي فاج 

حبوس،  لطابق جقم 11، جقم 8، 

 لد ج  لبيضاء.

 لسجل  لتجاجي 250999.

 ستمر ج نشاط  لشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 الستثنائي بتاجيخ 27 سبتمبف 2019، 

تم تقرير ما 6لي :

من  بالرغم   ستمر ج  لشركة 

خساجة ثالل أجباع  لرأسمال.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجاجية بالد ج 

وتم   729323 جقم  تحت   لبيضاء، 

بالسجل  لتجاجي  تسجيل  لتغييف 

فبف 6ر   4 بتاجيخ   3253 عدد  تحت 

.2020
من أرل  إل6د ع و لنشر

614 P

سوفيجكس

شركة ذ ت مسؤولية محدودة لخبيف في 

 لحسابات

جأسمالها 6بلغ 100.000 دجهم.

مر كش - رليز.

 SOCIETE HOTEL LE

MARRAKECH
شركة مساهمة.

جقم  لسجل  لتجاجي : 4.181.

ملحضر  لجمعية  لعامة  تبعا 

 الستثنائية بتاجيخ 2020/01/29، تم 

تقرير ما 6لي :

من  لنظام  ألسا�سي   15  لفصل 

بذلك   ،13 مع  لفصل  متناقض 

قرجت  لجمعية  لعامة تغييفه.

 لفصل 15 : تحويل  ألسهم.

محولة  للمالك  :  لسهم   لشكل 

عن طريق تسليم عادي.

 ألسهم  ملعينة تم تحويلها،  عتباج  

للشخص  ملعنوي عن طريق  للثلث 

في  لسجالت  لتي تخصصها  تحويل 

 لشركة لهذ   لغرض.

على  ستكون  مصاجيف  لتحويل 

شروط  لفصل  إليه  عاتق  ملحول 

 لحالي مطبقة تحت تحفظ شروط 

 لفصول  ملشاج إليها أعاله.

تفاوضية :

بعد  للتبادل  صالحة   ألسهم 

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاجي 

أو تقييد إشاجة تغييف تبعا للزيادة في 

جأس  ملال.

 ألسهم تبقى قابلة للتفاوض بعد 

بعد  غالق  وحتى   نحالل  لشركة 

 لتصفية.

وعود  ألسهم  حول   لنقاش 

ممنوعة.

 ملو فقة على  لنظام  ألسا�سي.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

بكتابة  لضبط   لقانوني 

6وم  بمر كش،  باملحكمة  لتجاجية 

2020/02/10 تحت جقم 112117.

615 P

ABUJAD
SARL AU

تأسيس 
مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد  2020/01/17  لرباط،  في  

ذ ت  ملسؤولية  فرع شركة  تأسيس 

ذ ت  لشريك  لوحيد   ملحدودة 

تحمل  لخصائص  لتالية :

.ABUJAD SARL AU : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

:  الستشاجة   لهدف  الرتماعي 

و لتنظيم في  لتسويق  لرقمي،  إلنتاج 

 لسمعي  لبصري، تسجيل  لطلبة في 

 لجامعات  لوطنية و لدولية وتنظيم 

 ملنتد6ات.

 لتدجي  و لتوريه  ملدج�سي.

جأس  ملال : 10.000 دجهم مقسمة 

100 دجهم  100 حصة من فئة  إلى 

للحصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 لسنة  ملالية : من فاتح 6نا6ر إلى 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

 ملقر  الرتماعي : 37 شاجع  دجيس 

 ألكبف شقة 2  لطابق 3 - حي حسان 

 لرباط.

 لتسييف : عبد هللا  كريويل.
بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

بالرباط تحت جقم : 142729 بتاجيخ 

.02/02/2020

616 P

KH-ANIMAL GROUP
SARL AU

تأسيس
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط،   2019 ديسمبف   4

ذ ت  ملسؤولية  فرع شركة  تأسيس 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.
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بائع   :  لهدف  الرتماعي 

 لحيو نات.

 ستيف د وبيع لو زم، مو د ومعد ت 

للحيو نات.

10.000 دجهم مقسمة   : جأساملال 

دجهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

للحصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

 ملقر  الرتماعي : 37 شاجع  دجيس 

3 حي حسان -  2  لطابق   ألكبف شقة 

 لرباط.

 لتسييف :  لحسين  خود ج.
بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

بتاجيخ   143019  : بالرباط تحت جقم 

.2020/02/12

617 P

STE NOTRE PANIER
SARL

تأسيس
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط،   2019/12/04

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة تحمل  لخصائص  لتالية :

.STE NOTRE PANIER : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة.

بائع  ملو د   :  لهدف  الرتماعي 

 لغذ ئية ومو د  لتنظيف.

متجر  ملو د  لغذ ئية  لعامة.

جأسمال : 100.000 دجهم مقسمة 

إلى 1000 حصة من فئة 100 ررهم 

للحصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

جياض  تجزئة   :  ملقر  الرتماعي 

 والد مطاع قطاع 01 جقم 252 تماجة.

 لتسييف :  بر هيم عنكاوي و حمد 

عنكاوي.
بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقيد 

بتاجيخ   129425  : جقم  تحت  بتماجة 

.2020/02/03

618 P

MCG EDUCATION
SARL AU

بمقت�سى  لجمع  لعام  لغيف 

قرج   2020 6نا6ر   21 بتاجيخ   لعادي 

 ملسيف  لوحيد للشركة ما 6لي :

إقامة  من  تحويل  ملقر الرتماعي 

أبرون جقم 32، شاجع فال أولد عميف، 

-  لرباط إلى  أكد ل   - زنقة و د بهت 

شاجع محمد  لتف6كي إقامة د ج  لسالم 

عماجة أ جقم 12 أ أكد ل -  لرباط.

تغييف  لبند 4 للقانون  ألسا�سي.

أسئلة مختلفة.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

تحت  لرقم   2020/02/01 بتاجيخ 

.934
مقتطف قصد  إلشهاج.

619 P

شركة  لحسابات -  لتسييف -  لدج سات 

و لجبا6ات.

SOGEFCO

 L’INFORMATIQUE AU SERVICE DE LA

GESTION

 SOCIETE DE PROMOTION

 IMMOBILIERE TASKHIR

MINA LAH
SARL

2 شاجع  بن  لخطاب فيال 3 ملع  

 لخيل - فاس.

بمقت�سى عقد عرفي بتاجيخ 3 6نا6ر 

2020، مسجل بنفس  ملد6نة بتاجيخ 

3 فبف 6ر 2020 تم تحليل شركة ذ ت 

ذ ت  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة، 

 لتالية :

 PROMOTION  :  لتيمية 

 IMMOBILIERE TASKHIR MINA

LAH شركة ذ ت مسؤولية محدودة.

تحليل  تم  لقد   : تحليل  لشركة 

بمو فقة  لجمع  لعام   لشركة 

مصطفى  بوغاللة  وتسمية  لسيد 

مصفي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

بفاس  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 

جقم  تحت   2020 فبف 6ر   11 بتاجيخ 

.20/583

 لسجل  لتجاجي : 27129.

620 P

 كاكونتا

جقم 22 عماجة  ملستقبل، شاجع  بن  لعربي، 

 لحي  لصناعي، أكاد6ر

 STE BEN DAGUIR

TRANSPORT MAROCAINE
SARL AU

منعقد  عام  رمع  بمور   قرج 

تأسيس   2019 فبف 6ر   21 بتاجيخ 

شركة ذ ت  لخصائص  لتالية :

 BEN DAGUIR  :  لتسمية 

 TRANSPORT MAROCAINE

.SARL AU

حي   ،29 :  لرقم   ملقر  الرتماعي 

أكد ل،  6ت ملول،  نزكان.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيلها في  لسجل  لتجاجي.

 لهدف :  لنقل  لبضائع لألشخاص 

 ملقيمين بأجض  لوطن و لخاجج.

مبلغ  في  حدد   : جأسمال  لشركة 

 1000 إلى  مقسمة  دجهم   100.000

للحصة  دجهم   100 فئة  من  حصة 

 لو حدة حرجت كاملة.

:  لشركة تسيف من طرف   لتسييف 

 لسيد  لحسين بند كيف.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بانزكان 

بتاجيخ 21 6نا6ر 2020 تحت جقم 111 

 لسجل  لتجاجي جقم 19717.

621 P

 كاكونتا
جقم 22 عماجة  ملستقبل، شاجع  بن  لعربي، 

 لحي  لصناعي، أكاد6ر

 STE BEST WATER
TREATEMENT

SARL AU
بمور   لجمع  لعام  لغيف  قرج 
 لعادي  ملنعقد بتاجيخ 23 6نا6ر 2020 

ما 6لي :
بيع حصص  لشركة :

تم تفويت حصص :
 LOUBNA CHERKAOUI لسيدة 

1000 حصة ؛
 TAGHI HICHAM إلى  لسيد 

1000 حصة.
توزيع جأسمال  لشركة :

 TAGHI HICHAM  لسيد 

1000 حصة 100.000 دجهم.
 ستقالة  ملسيف :

 LOUBNA  ستقالة  لسيدة 
CHERKAOUI كمسيف لشركة.

تعيين  ملسيف  لجد6د :
 TAGHI تعيين مسيف رد6د  لسيد
جقم  للبطاقة  HICHAM  لحامل 

.J348744
إن  قرجت  لشركة   :  إلمضاء 

 إلمضاء  لوحيد هو :
 لسيد TAGHI HICHAM  لحامل 

.J348744 للبطاقة جقم
تجد6د  لقانون  ألسا�سي للشركة.
تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط 
بتاجيخ  بأكاد6ر  باملحكمة  لتجاجية 
 89493 جقم  تحت   2020 فبف 6ر   7 

 لسجل  لتجاجي جقم 33207.
622 P

 كاكونتا
جقم 22 عماجة  ملستقبل، شاجع  بن  لعربي، 

 لحي  لصناعي، أكاد6ر

 STE ATRIAL BOIS
AMBITION

SARL
بمور   لجمع  لعام  لغيف  قرج 
 2020 6نا6ر   2  لعادي  ملنعقد بتاجيخ 

ما 6لي :
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بيع حصص  لشركة :

تم تفويت حصص :

 WADIE EL YOUBI   لسيد 

500 حصة ؛

 KHOMSSI KARIM إلى  لسيد 

500 حصة.

توزيع جأسمال  لشركة :

 KHOMSSI KARIM   لسيد 

500 حصة 50.000 دجهم ؛

 WADIE EL YOUBI  و لسيد 

500 حصة 50.000 دجهم ؛

حصة يعني   1000 يعني  ملجموع 

100.000 دجهم.

 ستقالة  ملسيف :

 WADIE EL YOUBI ستقالة  لسيد 

كمسيف لشركة.

تعيين  ملسيف  لجد6د :

رد6د  لسيد  مسيف  تعيين 

KHOMSSI KARIM  لحامل 

.C423270 للبطاقة جقم

إن  قرجت  لشركة   :  إلمضاء 

 إلمضاء  لوحيد هو :

 KHOMSSI KARIM  لسيد 

.C423270 لحامل للبطاقة جقم 

إضافة  سم تجاجي لشركة :

للشركة  تجاجي  إضافة  سم  تم 

.SUSHI FLEUR DE MING

تجد6د  لقانون  ألسا�سي للشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة  لضبط 

بتاجيخ  بأكاد6ر  باملحكمة  لتجاجية 

 89444 جقم  تحت   2020 فبف 6ر   4 

 لسجل  لتجاجي جقم 31271.

623 P

MR STUDIO
SARL AU

تأسيس شركة
وضع   ،2020 6نا6ر   12 تم بتاجيخ 

قانون منظم لشركة باملميز ت  لتالية :

 MR STUDIO SARL AU : لتسمية  

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

مساهم و حد.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مساهم  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

و حد.

 لهدف : 

مقاول في  لد6كوج  لد خلي ؛

في  ألعمال  ملختلفة   مقاول 

أو  لبناء.

:  ملنطقة   ملقر  الرتماعي 

إقامة  لقنطرة،  أكد ل،   لسياحية، 

بلوك توبقال ت،  لشقة 4، مر كش.

في  حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

مبلغ 10.000 دجهم مقسمة إلى 100 

موزعة  دجهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

 100 ميف6ا  جودجيغيز  جيل   لسيدة 

حصة.

غيف  ملدة  تسيف  لشركة   :  إلد جة 

جيل  طرف  لسيدة  من  محدودة 

جودجيغيز ميف6ا.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر إلى غا6ة 31 ديسمبف.

99 سنة  بتد ء  : حددت في   ملدة 

من تاجيخ تأسيس  لشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

فبف 6ر   4 بتاجيخ  بمر كش   لتجاجية 

وسجلت   111940 تحت جقم   2020

 لشركة في  لسجل  لتجاجي بمر كش 

تحت جقم 102321.

624 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

TAHENAOUT
SARL AU

تم بتاجيخ فاتح فبف 6ر 2020 وضع 

قانون منظم لشركة باملميز ت  لتالية :

 SOCIETE  :  لتسمية 

 IMMOBILIERE TAHENAOUT

ذ ت  ملسؤولية  شركة   SARL AU

 ملحدودة ذ ت مساهم و حد.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مساهم  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

و حد.

 لهدف :

مباني/مطوج عقاجي.

معامالت  أو  وشر ء  ملباني  بيع 

عقاجية أخرى.

عملية  :  كيود   ملقر  الرتماعي 

 لتوحيد 1،  لعماجة ك،  لشقة 812، 

 لطابق  لثاني مر كش.

في  حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

مبلغ 90.000 دجهم مقسمة إلى  900 

موزعة  دجهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

 لسيد محمد مرشيد 900 حصة.

غيف  ملدة  تسيف  لشركة   :  إلد جة 

محمد  طرف  لسيد  من  محدودة 

مرشيد.

من  تبتدئ   :  لسنة  الرتماعية 

فاتح 6نا6ر إلى غا6ة 31 ديسمبف.

99 سنة  بتد ء  : حددت في   ملدة 

من تاجيخ تأسيس  لشركة.

تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

فبف 6ر   7 بتاجيخ  بمر كش   لتجاجية 

وسجلت   112071 تحت جقم   2020

 لشركة في  لسجل  لتجاجي بمر كش 

تحت جقم 102489.

625 P

STE PRO CHANGE
SARL AU

2020  رتماع  2 فبف 6ر  تم بتاجيخ 

عام  ستثنائي حدد بموربه  لنقاط 

 ألتية :

1.000.000 في جأس مال  تم زيادة 

هذه   3.000.000 ليصبح   لشركة 

حصة   10.000 بخلق  تمت   لزيادة 

بقيمة 100 دجهم للحصة.

ترتي   لحصص  6صبح  وبالتالي 

على  لشكل  لتالي :

 YOUSSEF 30000 حصة للسيد 

.SEFRANI

في  ملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   2  البتد ئية بالصويرة بتاجيخ 

2020 تحت جقم 44.

626 P

 PROMOTION MECHATTE
IVOIRE

PROMIVOIRE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأسمالها : 200.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : عماجة 243 جقم 2 
ز وية موالي علي  لشريف وموالي 

 دجيس  ملسيفة 1
تماجة

بيع  لحصص
ملد ولة  لجمع  لعام  تبعا 
 الستثنائي  ملنعقد بتاجيخ 19 ديسمبف 

2013 تقرج ما 6لي :
بيع  لحصص :

من  لسيد مشاط عبد  لعالي إلى 
 لسيدة مشاط ندى : 50 حصة.

من  لسيد مشاط عبد  لعالي إلى 
 لسيدة مشاط بديعة : 50 حصة.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
جقم  تحت   2014 6نا6ر   2 بتاجيخ 

.78788
بمثابة مقتطف وبيان

627 P

 MAZMA TECHNOLOGIES
SA

Société anonyme
capital : 300.000 Mad

 Siège social : 122, Boulevard
Anfa étage 5, Casablanca

RC Casablanca : 295697
قر ج ت  تد والت  بمور     -  I
بتاجيخ  ) لشركة(   لشريك  لوحيد في 

25 أكتوبر 2019، تم تقرير ما 6لي :
قبول تفويت حصة و حدة لشركة 
 MAZMA TECHNOLOGIES SARL
 MZM DISTRIB من قبل شركة AU
SA لفائدة كل من  ألشخاص  لتالية :
حميدوش،  أمين   لسيد 
 ،1982 أكتوبر   23 بتاجيخ   ملزد د 
ذو  لجنسية  لفرنسية،  لقاطن 
  Gudin زنقة    ،10  بباجيس 
75012   لحامل لجو ز   لسفر  جقم 

14DI27279 ؛
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حميدوش،  ملزد د  منيف   لسيد 

ذو  لجنسية   ،1980 6نا6ر   2 بتاجيخ 

بريد  بصندوق   لفرنسية،  لقاطن 

KSA/ دجهم  لرياض،   82241

لبطاقة  و لحامل   ،SAU11222

 لتعريف  لوطنية جقم BJ298200 ؛

 SEAF MOROCCO GROWTH

مجهولة  إلسم،  شركة   FUND

جأسمالها   لخاضعة للقانون  ملغربي، 

دجهم  لخاضعة   ،84.120.000

لنظام شركة  لتدبيف  لجماعي لألمو ل 

حس   لقانون 41.05  ملتعلق بهيئات 

 لتدبيف  لجماعي لألمو ل،  ملسجلة في 

 لسجل  لتجاجي ملد6نة  لد ج  لبيضاء 

411791،  لتي 6قع مقرها  تحت جقم 

نوجموندي،  زنقة   ،39 بـ   لرئي�سي 

 لطابق  لثالث،  ملكت  جقم 2 بالد ج 

 لبيضاء،  ملمثلة في شخص  لسيدة 

ممثلة  بصفتها  تلمساني  ز 6ري  مريم 

د ئمة لعضو مجلس  إلد جة ؛

 HM INVEST PARTNERS SAS

شركة مساهمة مبسطة،  لخاضعة 

مقرها  6قع  للقانون  لفرن�سي،  لتي 

 Avenue de Ségur 31 بـ   لرئي�سي 

في  لسجل  75007  ملسجلة  باجيس 

 Nanterre  لتجاجي للشركات ملد6نة 

في  791450242  ملمثلة  جقم  تحت 

شخص  لسيد أمين حميدوش.

أمين  على  لسيد   ملو فقة 

 SEAF MOROCCO حميدوش  

 HM INVEST و   GROWTH Fund

ردد  كشركاء   PARTNERS SAS

للشركة.

تد والت  لجمع  بمور    -  II

في  لشركة  للمساهمين   الستثنائي 

2019، تم تقرير  بتاجيخ فاتح نوفمبف 

ما 6لي :

تحويل  لشركة إلى شركة مجهولة 

 إلسم بمجلس إد جي ؛

 2 ملدة  تعيين  ملسيفون  ألو ئل 

سنو ت ؛

حميدوش،  أمين   لسيد 

 ،1982 أكتوبر   23 بتاجيخ   ملزد د 

ذو  لجنسية  لفرنسية،  لقاطن 
  Gudin زنقة      10  بباجيس 
75012   لحامل لجو ز   لسفر  جقم 

14DI27279 ؛

حميدوش،  ملزد د  منيف   لسيد 

ذو  لجنسية   ،1980 6نا6ر   2 بتاجيخ 
بصندوق   لفرنسية،  لقاطن 

KSA/ 82241،  لرياض،  بريد 

لبطاقة  و لحامل   ،SAU11222

 لتعريف  لوطنية جقم BJ298200 ؛

 SEAF MOROCCO GROWTH

مجهولة  إلسم،  شركة   FUND
جأسمالها   لخاضعة للقانون  ملغربي، 

لنظام  84.120.000،  لخاضعة 

لألمو ل  شركة  لتدبيف  لجماعي 

حس   لقانون 41.05  ملتعلق بهيئات 

 لتدبيف  لجماعي لألمو ل،  ملسجلة في 

 لسجل  لتجاجي ملد6نة  لد ج  لبيضاء 

411791،  لتي 6قع مقرها  تحت جقم 
نوجموندي،  زنقة   ،39 بـ   لرئي�سي 

 لطابق  لثالث،  ملكت  جقم 2 بالد ج 

 لبيضاء،  ملمثلة في شخص  لسيدة 

ممثلة  بصفتها  تلمساني  ز 6ري  مريم 

د ئمة لعضو مجلس  إلد جة ؛

مر ق   لحسابات  أول  تعيين 

إلى غا6ة  وذلك  ملدة سنة،  للشركة، 

 لجمعية  لعامة  لعاد6ة للمصادقة 

حسابات  لسنة  ملنتهية  على 

31 ديسمبف 2019 ؛

إعادة صياغة  لنظام  ألسا�سي.

مجلس  تد والت  بمور    .III

 إلد جة بتاجيخ فاتح نوفمبف 2019، تم 

تقرير ما 6لي :

عام  مد6ر  جئيس  بصفة  تعيين 

للشركة، ملدة ستة )02( سنو ت :

حميدوش،  أمين   لسيد 

 ،1982 أكتوبر   23 بتاجيخ   ملزد د 

ذو  لجنسية  لفرنسية،  لقاطن 
  Gudin زنقة      10  بباجيس 
75012   لحامل لجو ز   لسفر  جقم 

14DI27279 ؛

للمحاضر  تم  إل6د ع  لقانوني 
ضبط  بكتابة  أعاله،  إليها   ملشاج 
بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 
جقم  تحت   ،2020 6نا6ر   2 بتاجيخ 

.725788
من أرل  إلشعاج

628 P

ARGA MAK
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
CAPITAL : 8.010.000 MAD

 SIEGE SOCIAL : 197,
 BOULEVARD LA RESIDENCE,

2ème ETAGE
CASABLANCA

RC CASABLANCA : 360047
تد والت  لجمع  بمور  
في  للمساهمين  و لعادي   الستثنائي 
) لشركة( بتاجيخ 15 نوفمبف 2019 تم 

تقرير ما 6لي :
 SEAF MOROCCO قبول  لشركة
مجهولة  شركة   GROWTH FUND
للقانون  ملغربي،   السم،  لخاضعة 
دجهم  لتي   84.120.000 مالها  جأس 
شاجع   ،39 ب  مقرها  لرئي�سي  6قع 
نوجموندي،  لطابق  لثالث،  ملكت  
في  بالد ج  لبيضاء،  ملسجلة   2 جقم 
 لسجل  لتجاجي ملد6نة  لد ج  لبيضاء 
مساهم  بصفة   411791 جقم  تحت 
رد6د  ذ  ما قد أتت إلى  كتتاب وإلى 
 1 لزيادة جأس مال جقم  تحرير كلي، 

وجقم 2 كما 6لي :
بمبلغ  مال  لشركة  جأس  زيادة 
إنشاء  خالل  من  دجهم   8.300،00
 100 بقيمة  سهما   )83( وإصد ج 
بذلك  ليصل  للسهم  لو حد  دجهم 
إلى  دجهم   10.000 من  جأس  ملال 
18.300،00 )زيادة جأس  ملال جقم 1).
 ،1 على زيادة جأس  ملال جقم  بناء 
تمت زيادة جأس مال  لشركة بمبلغ 
قسط  بإدماج  دجهم   7.991.700
وإصد ج  إنشاء  عبف   النبعاثات، 
دجهم   100 بقيمة  سهما   )79.917(
جأس  بذلك  ليصل  للسهم  لو حد 
إلى  دجهم   18.300،00 من   ملال 
جأس  ملال  )زيادة  دجهم   8.010.000

جقم 2).
إعادة صياغة  لنظام  ألسا�سي.

للمحاضر  تم  إل6د ع  لقانوني 

ضبط  بكتابة  أعاله،  إليها   ملشاج 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

تحت جقم   2019 ديسمبف   12 بتاجيخ 

.723299
من أرل  إلشعاج 

629 P

REGIE 21

SARL AU

 Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique

Capital : 10.000 MAD

 Siège Social : 203, Boulevard

 Zerktouni, 3ème Etage,

Casablanca

RC Casablanca : 259457

بمور  تد والت قر ج ت  لشريك 

24 6نا6ر   لوحيد في ) لشركة( بتاجيخ 

2020، تم تقرير ما 6لي :

صياغة  لنظام  ألسا�سي  إعادة 

للشركة نظر  الرتماع كافة  لحصص 

 ملكونة لرأسمال  لشركة بيد و حدة 

تبعا لإلحاالت  لتالية :

من  حصة  ملمتلكة   25 تفويت 

في  عالبوش  طرف  لسيد  ملهدي 

لفائدة   REGIE 21 SARL شركة 

.CROSS WORD SA شركة

من  حصة  ملمتلكة   24 تفويت 

طرف  لسيد إسماعيل  بن  لخياط 

 REGIE 21 SARL شركة  في  زكاجي 

.CROSS WORD SA لفائدة شركة

للمحاضر  تم  إل6د ع  لقانوني 

ضبط  بكتابة  أعاله،  إليها   ملشاج 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

تحت جقم   ،2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ 

.730121
من أرل  إلشعاج

630 P
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 MAZMA TECHNOLOGIES

SARL

 Société à Responsabilité Limitée

Capital : 300.000 MAD

 Siège Social : 122, Boulevard

Anfa, Etage 5, Casablanca

RC Casablanca : 295697

تد والت  لجمع  بمور  

) لشركة(   الستثنائي للمساهمين في 

تقرير تم   ،2019 أكتوبر   7  بتاجيخ 

ما 6لي :

بمبلغ  جأسمال  لشركة  زيادة 

إنشاء  خالل  من  دجهما   200.000

بذلك  ليصل  سهما   2000 وإصد ج 

إلى  سهما   1000 من  عدد  ألسهم 

3000 سهما وبذلك، سيز6د جأسمال 

إلى  دجهما   100.000 من   لشركة 

300.000 دجهما.

إعادة صياغة  لنظام  ألسا�سي.

للمحضر  تم  إل6د ع  لقانوني 

ضبط  بكتابة  أعاله،  إليها   ملشاج 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

تحت جقم   ،2019 ديسمبف   3 بتاجيخ 

.722102
من أرل  إلشعاج

631 P

DISLOG FOOD

SA

Société Anonyme

Au Capital de : 5.300.000 MAD 

Siège Social : Zone Industrielle

Ouled Saleh, Bouskoura

Casablanca 

RC Casablanca n° : 403199

Ci-après la Société

تد والت  لجمع  بمور  

) لشركة(   الستثنائي للمساهمين في 

تم تقرير  ،2019 سبتمبف   12  بتاجيخ 

ما 6لي :

بمبلغ  جأسمال  لشركة  زيادة 

دجهما من خالل إنشاء   5.000.000

50.000 سهما ليصل بذلك  وإصد ج 

إلى  سهما   3000 من  عدد  ألسهم 

53000 سهما وبذلك، سيز6د جأسمال 

إلى  دجهما   300.000 من   لشركة 

5.300.000 دجهما.

إعادة صياغة  لنظام  ألسا�سي.

بمور  تد والت محضر  رتماع 

سبتمبف   12 بتاجيخ  مجلس  إلد جة 

2019، تم تقرير ما 6لي :

جأسمال  لزيادة   لتنفيذ  لنهائي 

دجهما   5.000.000 بمبلغ   لشركة 

من  جأسمال  لشركة  بذلك  ليصل 

 5.300.000 إلى  دجهما   300.000

وإصد ج  إنشاء  خالل  من  دجهما 

دجهما   100 بقيمة  سهما   50.000

للسهم  لوحيد.

إعادة صياغة  لنظام  ألسا�سي. 

للمحاضر  تم  إل6د ع  لقانوني 

ضبط  بكتابة  أعاله،  إليها   ملشاج 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

2019، تحت جقم  30 سبتمبف  بتاجيخ 

.715218
من أرل  إلشعاج

632 P

DISLOG FOOD 

SA

Société Anonyme

 Au Capital de : 149.300.000 

MAD

Siège Social : Zone Industrielle

Ouled Saleh, Bouskoura

Casablanca 

RC Casablanca n° : 403199

Ci-après la Société

تد والت  لجمع  بمور  

) لشركة(   الستثنائي للمساهمين في 

تقرير تم   ،2019 نوفمبف   19  بتاجيخ 

ما 6لي :

بمبلغ  جأسمال  لشركة  زيادة 
خالل  من  دجهما   144.000.000
سهما   1.440.000 وإصد ج  إنشاء 
من  عدد  ألسهم  بذلك  ليصل 
سهما   1.493.000 سهما إلى   53000
سيز6د جأسمال  لشركة من  وبذلك، 
5.300.000 دجهما إلى 149.300.000 

دجهما.
إعادة صياغة  لنظام  ألسا�سي.

بمور  تد والت محضر  رتماع 
نوفمبف   29 بتاجيخ  مجلس  إلد جة 

2019، تم تقرير ما 6لي :
جأسمال  لزيادة   لتنفيذ  لنهائي 
دجهما   144.000.000  لشركة بمبلغ 
من  جأسمال  لشركة  بذلك  ليصل 
5.300.000 دجهما إلى 149.300.000 
وإصد ج  إنشاء  خالل  من  دجهما، 
1.440.000 سهما بقيمة 100 دجهما 

للسهم  لوحيد.
إعادة صياغة  لنظام  ألسا�سي. 

للمحاضر  تم  إل6د ع  لقانوني 
ضبط  بكتابة  أعاله،  إليها   ملشاج 
بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 
تحت جقم   ،2019 ديسمبف   5 بتاجيخ 

.722395
من أرل  إلشعاج

633 P

STE ARIMAD BATIMENTS
شركة محدودة  ملسؤولية

في  تسجيل  لعقد  لعرفي  تاجيخ 
بالرباط و لتي تحمل   2020 فبف 6ر   3

 لخصائص  لتالية :
:  النعاش   لهدف  الرتماعي 

 لعقاجي.
90.000  دجهم   : جأسمال  لشركة 
مقسمة إلى 900 حصة من فئة 100 
للحصة  لو حدة موزعة على  دجهم 

 لشكل  لتالي :
 لسيدة لخال جيم : 300 حصة.
 لسيد لخال أنس : 300 حصة.
 لسيد لخال عماد : 300 حصة.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من  لتأسس 
وضع  لسجل  تاجيخ  من  أي   لنهائي 

 لتجاجي.

من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

 ملقر  الرتماعي :  لنجاح عماجة 24 

 لشقة جقم 2 تامسنا تماجة.

 لتسييف :  لسيد لخال بورمعة.

بالسجل  لتجر ي  جقم  لتقييد 

.129553
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OUR BUILDING
SARL AU

 لسجل  لتجاجي : 452243

في  مؤجخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

إ6د ع  لقانون  تم   ،2020 6نا6ر   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

د ت  لشريك  لوحيد.    ملحدودة 

وذ ت  ملميز ت  لتالية :

  OUR BUILDING  :  لتسمية 

.SARL AU

 لهدف : منعش عقاجي.

 ملقر  الرتماعي : زنقة سبة   قامة 

ج مي  لطابق 2  لرقم 8  لبيضاء.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

:  لرأسمال   لرأسمال  الرتماعي 

 الرتماعي محدد  في 100.000.دجهم 

100 حصة  رتماعية من  مقسم إلى 

مكتتبة  للو حدة،  دجهم   1000 فئة 

لفائدة   وموزعة  بالكامل  ومحرجة 

 لسيد  لكنبو�سي  محمد.

 ملجموع : 100.000 دجهم.

 لسنة  الرتماعية : تبتدئ  لسنة 

 الرتماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

31 درنبف.

تعيين  لسيد  تم   :  لتسييف 

 لكنبو�سي  محمد.

بالسجل  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجاجية   لتجاجي 

فبف 6ر   13 بتاجيخ   بالد ج  لبيضاء، 

2020، تحت جقم 730222.

635 P
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 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL

CONSULTING-SARL

 SIEGE SOCIAL :1,  RUE Fath Bnou

 Khaffane, 2éme etage – Appt 3-

Belvédère CASA

Tel: 0522246888/0633131179

VIRTUAL REALITY

تأسيس شركة ش.م.م 
تم   2020 6نا6ر   29 بتاجيخ 

د ت  شركة  قانون  وتسجيل  إنشاء 

 ملسؤولية  ملحدودة  و خصائصها هي 

كالتالي :

 VIRTUAL  :  لتسمية  الرتماعية 

REALITY ش.م.م.

 لهدف  الرتماعي : تهدف  لشركة 

إلى :

تشغيل مر كز  أللعاب  الفتف ضية.    

معد ت  أللعاب  رميع  تسويق 

 الفتف ضية.

تنظيم  ألحد ث.

رميع  لعمليات  عامة  وبصفة 

و ألثاثية  و لصناعية   لتجاجية 

مباشرة  و لعقاجية و  ملالية  ملرتبطة  

أو  باألهد ف  ملعلنة  مباشرة  غيف  أو 

 لتي من شأنها أن تيسر إنماءها. 

 ملقر  الرتماعي  : 1 زنقة  لفتح بن 

بلفد6ر   2 3  لطابق  خفان شقة جقم 

 لد ج  لبيضاء.

 لتسييف : سيتم تسييف  لشركة من 

 IRAQUI HOUSSAINI  طرف  لسيد

للشركة  مسيف  بصفته   AHMED

وملدة غيف محددة وسيقوم هذ   ألخيف 

إد جة  من  أعمال  لشركة  بمختلف 

سيتم  كما  قيود  أي  بدون  وتنظيم 

رميع  في  توقيعه   على   العتماد 

 لوثائق  إلد جية و لبنكية. 

في  حدد   :  لرأسمال  الرتماعي 

إلى  مقسمة  دجهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة  رتماعية من فئة 100 

دجهم للو حدة تخصص على  لشكل 

 لتالي :

 IRAQUI HOUSSAINI  لسيد 

 500  MOHAMMED YOUSSEF

حصة.

 EL OFIR SIHAM  لسيدة 

350حصة.
 IRAQUI HOUSSAINI  لسيد 

AHMED  150حصة.

محرجة  حصة   1000  ملجموع 

بالكامل. 
 لسنة  الرتماعي : تبتدئ في  الول 

31 درنبف من كل  من 6نا6ر وتنتهي في 

سنة.

99 سنة تبتدئ  : محددة في   ملدة 

للشركة   تأسيس  لنهائي  6وم  من 

قبل  الو ن  حالة  لحل  باستثناء 

عليه  حالة  لتأريل  ملنصوص  أو 

قانونيا.

باملركز  تم   إل6د ع  لقانوني 

لبيضاء  بالد ج  لالستثماج   لجهوي 
لسجل  لتجاجي   455227 تحت جقم 

بتاجيخ 5 فبف 6ر 2020.
لإلشاجة و لتنبيه 

 ملسيف 

636 P

OULED BOURHIM
 شركــة ذ ت مسؤوليـة محـدودة 

بمساهم و حد

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالد ج  لبيضاء،   2020 20 6نا6ر 

قو نين شركة ذ ت مسؤولية  إنشاء 

محدودة بمساهم و حد . 

 OULED  :  لتسمية  الرتماعية 

.BOURHIM

  لهدف: تهدف  لشركة  لى :

 لبيع،  لشر ء،  لتجاجة في رميع 

مو د  لبناء.

 ألشغال  ملختلفة.

أشغال  لصيانة،  لكهرباء، 

 لرصاصة،  لصباغة،  لبناء، 

 لنجاجة،  لخش  و أللومنيوم.

 لتطهيف، أشغال  لحفر و لطرق. 

 إلنعاش  لعقاجي.

كل  لعمليات  لتجاجية،  عموما 

غيف  ملنقولة  أو   ملالية  ملنقولة 

مباشرة  غيف  أو  مباشرة   ملرتبطة 

بالهدف  ملذكوج أعاله و  لتي تساهم 

في تنمية  لشركة.

في  تحد6ده  تم   ملقر  الرتماعي: 

 5 7  لرقم   لد ج  لبيضاء، لزنقة 

 لطابق  لثاني  لشقة جقم 4  لسعادة 

سيدي  لبفنو�سي.

 ملدة : حددت في 99 سنة.

في  حدد   لرأسمال  الرتماعي: 

 1000 100.000  دجهم مقسمة على 

و حدة  كل  قيمة  حصة  رتماعية 

ومقسمة  كليا،  محرجة  دجهم   100

كما 6لي :

  1000 محمد   لسيد  لكا�سي 

حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.

عين  لسيد  لكا�سي   :  لتسييف 

محمد كمسيف وحيد للشركة ملدة غيف 

محدودة.

بعين  6أخذ   :  لتوقيع  الرتماعي 

 العتباج توقيع  لسيد  لكا�سي محمد 

في رميع تعامالت  لشركة.

باملحكمة  تم    :  ال6د ع  لقانوني 

بتاجيخ  للد ج  لبيضاء   لتجاجية 

2  فبف 6ر 2020 وتحت جقم 729742. 

637 P

AL YAKINE CONSULTING

  SARL  A.U

 Centre d’affaire, Domiciliation, Conseils

Juridiques et Fiscales

FIRST SERVICE CHAOUIA 
 SARL

تأسيس شركة ذ ت   ملسؤولية 
 ملحدودة 

بتاجيخ  بمقت�سى عقد عرفي حرج 
وضع  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة  لها  ملميز ت  لتالية :

 FIRST SERVICE  :  لتسمية 

.CHAOUIA

 لهدف :  شغال عامة و لبناء.

إقامة  لتقدم     :  ملقر  الرتماعي 

2-17  لطابق  لثاني سيدي   لشطر 

 لبف نو�سي  لد ج  لبيضاء.

 ملدة :  99 سنة.
جأس  ملال :  500.000 دجهم.                                       

 2500 محمد  بنصابر   :  لشركاء 

حصة  رتماعية 100 دجهم للحصة.    

حصة   2500 عز  لد6ن   بوكاج    

 رتماعية 100 دجهم للحصة.                     

من  كل  تعيين  تم   :  لتسييف 

وبوكاج  محمد  بنصابر   لسيد6ن 

ملدة  للشركة  كمسريين  عز لد6ن 

تتعامل  لشركة  كما  محدودة  غيف 

مع  ألبناك أو غيفها من  ملؤسسات 

للسيد  مستقل   بإمضاء    ملصرفية 

عز  بوكاج  للسيد  أو  محمد  بنصابر 

 لد6ن  ملدة غيف محدودة.

 لسنة  ملالية :   من فاتح 6نا6ر   لى  

31  درنبف من  كل سنة. 

إز لة  بعد   : توزيع  ألجباح 

لالحتياط  لقانوني  باملائة  خمسة 

بين  لشركاء                                                                        6وزع  لباقي 

حس  حصص كل و حد منهم.

باملحكمة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاجية بالد ج  لبيضاء.
  : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.453295
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IMPRESA SYSTEM «IS«
ش. م. م.

شاجع  اللة 6اقوت وزنقة  لعرعاج 

إقامة ڭاليز ) )GALIS عماجة 9 

 لطابق 4 شقة 17   لد ج  لبيضاء  

تأسيس شركة 
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاجيخ  ومسجل   2020 30 6نا6ر 
وضع  لقانون  تم    ،2020 3 فبف 6ر 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة 6تلخص فيما 6لي :

       IMPRESA SYSTEM   :   لتسمية 

IS ش. م. م.
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ذ ت  شركة   :   لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة.

اللة  شاجع    :  ملقر  الرتماعي 
ڭاليز  إقامة  وزنقة  لعرعاج  6اقوت 
  17 شقة   4 9  لطابق  عماجة   GALIS

 لد ج  لبيضاء.
 لهدف :  ستيف د، تصد6ر، تجاجة، 
و عمال  تجاجة  مختلفة،  أشغال 

 ملسالخ و لتطهيف و لتنقية عامة.
 لتسييف :  لشركة مسيفة من طرف 

 ملسيف » أحمد  دهمو».
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 
حصة  رتماعية    1000 إلى  مجزئة 

قيمة كل و حدة  100 دجهم.
 ملدة : 99 سنة.

تم  لتسجيل في  ملحكمة  لتجاجية  
 2020 فبف 6ر   11 بتاجيخ  للبيضاء 

تحت جقم 730173.
452155،  لد ج   : تجاجي  سجل 

 لبيضاء.
639 P

PHARMACIE    
DU BOULEVARD EL FIDA

SARL AU
 لسجل  لتجاجي : 455013

تأسيس شركة
في  مؤجخ  عرفـي  عقد   بمقت�سى 
25 ديسمبف 2019، تم إ6د ع  لقانون 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 
 ملحدودة بشريك وحيد ذ ت  ملميز ت 

 لتالية :
 PHARMACIE DU  :  لتسمية 

.BOULEVARD EL FIDA
مستوصف  تشغيل   :  لهدف 

صيدلية.
 ملقر  الرتماعي : 151 شاجع  لفيد  

دجب بوشنتوف  لد ج  لبيضاء 
من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.
:  لرأسمال   لرأسمال  الرتماعي 
 الرتماعي محدد  في 7905000  دجهم 
79050  حصة  رتماعية  مقسم إلى 
من فئة 100 دجهم للو حدة، مكتتبة 

ومحرجة بالكامل. 

 لسنة  الرتماعية : تبتدئ  لسنة 
 الرتماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

31 درنبف.
تعيين  لسيدة  تم   :  لتسييف 
فاطمة  لزهر ء فتحي  إلدجي�سي مسيفة 

للشركة ملدة غيف محدودة.
بالسجل  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لتجاجي 
6نا6ر   31 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء، 

2020، تحت جقم 729058.
ملخص قصد  لنشر
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ZARIDIANA  MAROC
SARL AU

تأسيس شركة
مؤجخ  عرفي  عقد  بمقتضيات 
تأسيس  تم   2020 6نا6ر   17 بتاجيخ 
لشريك  محدودة  ملسؤولية  شركة 

و حد ذ ت  ملميز ت  لتالية :
  ZARIDIANA  :  لتسمية 

.MAROC SARL  AU
 لهدف : أعمال  لبساتين و لتجاجة.
مقر  6ورد   :  ملقر  الرتماعي 
محمد  روهرة  إقامة   144  لشركة 
سميحة زنقة محمد سميحة  لطابق 
جقم 2   لشقة 3  لد ج  لبيضاء.                                         
مدة  الستمر ج : 99 سنة من تاجيخ 
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاجي.                                                         
في  محدد  مال  لشركة:  جأس 
 1000 دجهم ومقسمة إلى   100.000
100 دجهم  حصة  رتماعية من فئة 

للحصة  لو حدة ومجزئة كما 6لي : 
  ملتصرف :  6قوم بتسييف  لشركة 
6ملك  حسيني  نوج  لد6ن   لسيد 
 1000 دجهم ومقسمة إلى   100.000
 100 فئة  من  حصة  رتماعية 

للحصة  لو حدة.
 لسنة  ملالية : تبدأ من فاتح 6نا6ر 

لتنتهي في 31 ديسمبف من كل سنة.
باملركز  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
بمد6نة  لد ج  لإلستثماج   لجهوي 
تحت جقم  لسجل  لتجاجي   لبيضاء 
455389 بتاجيخ 4 فبف 6ر 2020.                                                
641 P

YARAMA MAROC       

 S.A.R.L  AU

   لرأسمال  إلرتماعي : 100.000 

دجهم

 ملقر  إلرتماعي : جقم 82 مكرج 

تحت أج�سي تجزئة 6اسمينة عين 

مزو جمر كش

بتاجيخ  بمقت�سى   لعقد  لعرفي 

تمت  بمر كش   2018 22 ماي 

على  لقانون  السا�سي   ملصادقة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدود  للشركة 

ذ ت  لخصائص  وحيد  شريك 

 لتالية :

6ر ما  شركــة   :  للق   إلرتماعي 

ماجوك.

    .SOCIETE YARAMA MAROC

 لصفة  لقانونية : ش.ذ.م.م ش و.  

مكرج   82 جقم   :  ملقر  إلرتماعي 

عين  6اسمينة  تجزئة  أج�سي  تحت 

مزو ج مر كش.

:  إلستف د   لهدف  إلرتماعي 

و لتصد6ر.

 ملدة : 99 سنة.

 لرأسمال  إلرتماعي :    100.000  

حـصة   1000 إلى  مـوزعـة  دجهـم 

دجهم    100 فئـة  من   رتماعية 

للو حدة مسندة  للشركاء  على  لنحو 

 لتالي :

حامل  6اسر  ناصف   لسيد 

 1000  EE727799 جقم  للبطاقة 

حصة إرتماعية.

من   تسيف لشركة   :  لتسييف 

طرف  لسيد نصيف 6اسر ملدة  غيف 

محدودة. 

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط للمحكمة  لتجاجية بمر كش 

2018 تحت   وذلك بتاجيخ فاتح 6ونيو 

جقم 4195.            

ومقيد بالسجل  لتجاجي بمر كش 

تحت جقم  89293. 
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PRO CARROSSERIE
 AUTO

تأسيس شركة
في  مؤجخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إ6د ع  لقانون   ،2018 3 سبتمبف 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 
 ملحدودة شريك وحيد وذ ت  ملميز ت 

 لتالية :
 PRO CARROSSERIE  :  لتسمية 

.AUTO
تصد6ر و ستيف د رميع   :  لهدف 

أنو ع هياكل  لسياج ت.
زنقة رعفر   17  :  ملقر  الرتماعي 

برماكي  لد ج  لبيضاء.
من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.
:  لرأسمال   لرأسمال  الرتماعي 
 الرتماعي محدد  في 500.000  دجهم 
مقسم إلى 5000 حصة  رتماعية من 
فئة 100.00 دجهم للو حدة، مكتتبة 

ومحرجة بالكامل وموزعة لفائدة :
 لسيد عزمي رمال  5000 حصة.

 ملجموع : 5000 حصة.
 لسنة  الرتماعية : تبتدئ  لسنة 
 الرتماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

31 درنبف.
تم تعيين  لسيد   :  ملسيف  لوحيد 

عزمي رمال.
بالسجل  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لتجاجي 
أكتوبر   15 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء، 

2019، تحت جقم 279352.
ملخص قصد  لنشر

643 P

ROBSYS  
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الرتماعي 10 زنقة 
 لحرية  لطابق 3 شقة 5 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب
جقم  لسجل  لتجاجي : 452353
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   ،2020 6نا6ر   2
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية :
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها   بمختصر   القتضاء 

.ROBSYS

مقاول   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لتفكيبات  لكهربائية.

زنقة   10  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

5،  لد ج  شقة   3  لحرية  لطابق 

 لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 150.000 مبلغ جأسمال  لشركة: 

دجهم، مقسم كالتالي :

 :  M2B ENERGY SARL

1050حصة بقيمة 105000 دجهم.

 450  : شيبوب   لسيد  شرف 

حصة بقيمة 45000 دجهم.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 M2B ENERGY SARL شركة 

وعنو نها   لد ج  لبيضاء.

عنو نه  شيبوب   لسيد  شرف 

 كاد6ر.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة :

 لسيد سميف مربح عنو نه   لد ج 

 لبيضاء.

عنو نه   بنحيدة   لسيد  ملهدي 

 لد ج  لبيضاء.

عنو نه  شيبوب   لسيد  شرف 

 كاد6ر.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 في   لتجاجية  لد ج  لبيضاء 

2020 تحت جقم 730329

644 P

SUPROFIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  

ذ ت شريك وحيد

وعنو ن مقرها  الرتماعي 10 زنقة 

 لحرية  لطابق 3 شقة 5 - لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

455795

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم  6نا6ر2020   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

شريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها بمختصر   القتضاء 

.SUPROFIL

غرض  لشركة بإ6جاز :

  الستشاجة  لقانونية.

 10  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 -  5 شقة   3 زنقة  لحرية  لطابق 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:  مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ملهدي بنحيدة: 100 حصة 

بقيمة10000 دجهم.

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه   بنحيدة   لسيد  ملهدي 

 لد ج  لبيضاء.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه   بنحيدة   لسيد  ملهدي 

 لد ج  لبيضاء .

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

في    لتجاجية  لد ج  لبيضاء 

2 فبف 6ر2020  تحت جقم 729722 .

645 P

 MOONELECTRO IMPORT

EXPORT

SARL AU 

تأسيس شركة
مؤجخ  عرفـي  عقد   I-بمقت�سى 

11 ديسمبف 2019 ديسمبف، تم إ6د ع 

ذ ت  لشركة   لقانون  لتأسي�سي 

و حد  شريك   ملسؤولية  ملحدودة 

وذ ت  ملميز ت  لتالية:

 M O O N E L E C T R O : لتسمية  

.IMPORT EXPORT SARL AU

 لهدف :

تجاجة,

 تارر أو وسيط.

تكنولوريا  وتصد6ر    ستيف د 

 ملعلومات و ملنتجات  لصحية.

،شاجع   119  ملقر  الرتماعي: 

جقم  عبد  ملومن   لطابق  لتاني، 

18. لد ج لبيضاء.

تاجيخ  من  99سنة  بتد ء   :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

:  لرأسمال   لرأسمال  الرتماعي 

 الرتماعي محدد  في 100.000 دجهم 

حصة  رتماعية   1000 إلى  مقسم 

من فئة   100دجهم للو حدة، مكتتبة 

ومحرجة بالكامل و موزعة لفائدة:

 لسيد عادل حسان. 

 ملجموع : 1000.

:تبتدئ  لسنة   لسنة  الرتماعية 

 الرتماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في  

31 ديسمبف.

:عادل  تم تعيين  لسيد   :  لتسييف 

حسان.

تم  إل6د ع  لقانوني   -II

لدى  ملحكمة  بالسجل  لتجاجي 

بتاجيخ بالد ج لبيضاء،    لتجاجية 

جقم   تحت  ديسمبف2019،   11  

.451249
ملخص قصد  لنشر

646 P

 FB RESTOT
ش. م. م

  جأسمالها : 100.000 دجهم.

 ملقر  الرتماعي:  ز وية زنقة2  زنقة 

تونس و زنقة محمد صد6ق  

  لد ج  لبيضاء.

 سجل تجاجي عدد:   454 319 

بمقت�سى عقد عرفي  منجز بتاجيخ 

14 نوفمبف 2019 تم تأسيس أ نظمة 

تتميز  و  لتي  جأسمالها   م  م.   شركة 

بما 6لي :

 « FB RESTOT « لتسمية : شركة 

ش. م. م جأسمالها  .

 لهدف : تهدف  لشركة إلى : 

مثلجات,  مطعم,   ستغالل 

وغيف  لغازية   ملشروبات  لغازية 

خدمات  ملطعم  مختلف  وكذلك 

 لسريع,

خدمات  رميع  ثانوية,  بصفة 

و آلليات  ملرتبطة  وتوزيع  ملو د 

بالهدف  لرئي�سي للشركة.

رميع  لبنيات  وتحقيق  دج سة 

 لتحتية  لسياحية,  ملركبات 

و لنو دي   لسياحية,  ملطاعم, 

 لتففيهية.

رميع  آلليات  وتصد6ر   ستيف د 

 ملخصصة للهدف  الرتماعي للشركة 

ورميع  ملو د  لغذ ئية  ملورهة 

لالستهالك  لبشري سو ء على حالته 

مصنعة,  نصف مصنعة,   لطبيعية, 

معلبة أو بأي شكل آخر,

بجميع  و ملساهمة   ملشاجكة 

 لطرق في رميع  لشركات و ملقاوالت 

 لتي لها هدف مماثل أو مشابه لهدف 

 لشركة.

رميع  ألنشطة  لتي تكون  لهدف 

 الرتماعي للشركة و 6مكن  تطويرها 

وتنميتها من طرف  لشركة, 

رميع  لعمليات  عامة,  وبصفة 
 لتجاجية,  لصناعية, ملدنية, لعقاجي

ة, ملالية أو  ملنقولة و  لتي لها  جتباط 

مباشر أو غيف مباشر بأحد  ألهد ف 

 ملحددة أو  ملرتبطة بالشركة.
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:  لرأسمال  الرتماعي   لرأسمال 
دجهم   100.000 في  تحد6ده  تم 
حصة  رتماعية   1000 مقسمة إلى 
هذه  للو حدة.  دجهم    100 من فئة 

 لحصص موزعة إلى :
 لسيد    بزوح فريد: 510 حصة.
 لسيد  جزوق كريم : 490 حصة. 

زنقة2   ز وية   ملقر  الرتماعي: 
صد6ق  محمد  وزنقة  تونس  زنقة 

 لد ج لبيضاء.     
 ملدة 99: سنة.

:  لشركة ستكون ممثلة   لتسييف 
في رميع  لعقود  لخاصة بها بتوقيع 
و  فريد  بزوح  من  لسيد     مزدوج 
 لسيد  جزوق كريم    ملسيف ن للشركة    

وملدة غيف محدودة,
 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى 31 ديسمبف.
تم  إل6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
بتاجيخ بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

27 6نا6ر2020 تحت جقم 728327.
مقتطف من أرل  إلشهاج

647 P

D-BLUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

جأس  ملال  الرتماعي:100.000,00 
دجهم

 لسجل  لتجاجي 455255
 لد ج  لبيضاء

بمقت�سى عقد عرفـي تم إ6د ع    
ذ ت  لشركة   لقانون  لتأسي�سي 
ذ ت  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية:
 لهدف  الرتماعي: 

تكنولوريا  ملعلومات   ستشاج ت 
وإد جة  لبيانات ،

 لتدجي  وتنظيم  لندو ت.
: لرأسمال  جأسمال  لشركة 
في100.000,00. محدد    الرتماعي 
حصة   1000 إلى  مقسم  دجهم 
100.دجهم  فئة  من   رتماعية 
بالكامل  و محرجة  مكتتبة  للو حدة، 
: لسيدة غيتة عموج  وموزعة لفائدة 
بتاجيخ  مغربية  ملزد دة  رنسية 
للبطاقة  1992/02/25  لحاملة 

BK271257  لقاطنة  جقم   لوطنية 

دو ج  عموج  فيال  بالد ج  لبيضاء 

مريم  و لسيدة  مو�سى  والد   ملز بين 

 بن شقرون رنسية مغربية  ملزد دة 

1989/12/29  لحاملة  بتاجيخ 

 BK346599 جقم  للبطاقة  لوطنية 

تجزئة  بالد ج  لبيضاء   لقاطنة 

سلمان جقم 2 كليفوجنيا.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

 لسنة  ملالية: من فاتح 6نا6ر إلى 31 

ما عد   لسنة  دسمبف من كل سنة، 

 ألولى  لتي تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
 ملقر  الرتماعي:   ملركز  لتجاجي 
اللة  لياقوت  شاجع   ،21 جياض، 
ومصطفى  ملعاني٬  لطابق 2، جقم 29 

٬ لد ج لبيضاء.

تم تعيين  لسيدة غيتة   :  لتسييف 

شقرون  مريم  بن  و لسيدة  عموج 

مسيفتين للشركة ملدة غيف محدودة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

 455255 جقم  تحت   لقانوني 

بالسجل  لتجاجي باملحكمة  لتجاجية 

بالد ج لبيضاء بتاجيخ 3 فبف 6ر2020                     

648 P

مجموعة املدارس الخاصة 
رياض العلوم     

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 جأس مالها : 100.000,00 دجهم

 ملقر  الرتماعي: تجزئة  لفضل بقعة 
جقم 1040 و 1041 موالي جشيد 

  لد ج  لبيضاء

س ج: 433259

 – ت ج : 37501283  

– ض م : 32751153  :

  ت م م :  002182494000022

تأسيس شركة    
بمقت�سى عقد عرفي محرج بتاجيخ 
وضع  لقانون  ثم  67نا6ر2019 

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية.            

مجموعة  ملد جس   :  لتسمية 

 لخاصة جياض  لعلوم.   

  لهدف :
 لتعليم  ألولي,  إلبتد ئي, 

 إلعد دي و لثانوي. 
-  لتعليم   لثانوي وتحضيف شهادة 

 لتقني  لعالي.
دجوس  وتنظيم  تعليم  للغات   -

 لدعم.
-  لتعليم عن بعد وباملر سلة. 

-  ألقسام  لتحضيف6ة للمؤسسات 
و ملد جس  لعليا.

- حضانة  ألطفال.
مؤسسات  لتعليم  لعالي  لعام    -

و لتقني.
- مؤسسات  لتكوين  ملنهي.
- مؤسسات تعليم  للغات. 

: تجزئة  لفضل  - ملقر  الرتماعي   
موالي   1041 و   1040 جقم  بقعة 

جشيد . لد ج  لبيضاء.
حدد  - لرأسمال  الرتماعي: 
دجهم   100.000 جأسمال  لشركة في 
 100 مقسمة إلى1000 حصة بقيمة 
على  لطريقة  للحصة موزعة  دجهم 

 لتالية: 
 - لسيد هشام  لخاط ,   لحامل 
 EB. 290919 : للبطاقة  لوطنية جقم

500   حصة .
- لسيد  لحسن صابر,   لحاملة 
 CJ.  88122 جقم  للبطاقة  لوطنية 

500 حصة. 
 ملدة: 99 سنة.  

 لسنة  الرتماعية:   من أول 6نا6ر 
إلى و حد وثالثون ديسمبف.

 الد جة :   تم تعيين كل من :
  لسيد هشام  لخاط .

مسيف6ن  و لسيد  لحسن صابر    
للشركة.

   إلمضاء :  لشركة ملتزمة بإمضاء 
هشام  لخاط   من  لسيد  كل 

و لسيد و لحسن صابر.
بكتابة  ثم  إل6د ع  لقانوني 
بمد6نة  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
تحت  9 ماي2019,  في   لد ج  لبيضاء 
702031  لسجل  لتجاجي جقم  جقم 

.433259
649 P

HOUD TRAVAUX

SARL

عرفي  لمؤجخ  عقد  بمقت�سى 

قجج   2020/02/03 بتاجيخ  بالبيضاء 

 لشركاء إنشاء شجكة ذ ت  ملسؤولية 

 لمحدودة ذ ت  لخصائص  آلت6ة : 

.HOUD TRAVAUX : لتسم6ة 

 لغرض : منعش عقاجي و الشغال 

 لعامة.

تجزئة   42  :  ملقر  الرتماعي 

كسيكس حد  لسو لم برشيد.

جأسمالها : 100.000 دجهم مجزئة 

100 دجهم  1.000 حصة بقيمة  إلى 

للحصة.

إد جتها : 6س6ج  لشركة  لسيد بدج 

 لد6ن مونة.

كتابة  لدى  تم  ال6د ع  لقانونى 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   2020/02/10 6وم  ببفشيد 

جقم 123 و ملقيدة بالسجل  لتجاجي 

تحت جقم 13427.

650 P

 KIBBO IMMO

 SARL 

عرفي  لمؤجخ  عقد  بمقت�سى 

قجج   2020 6نا6ر   21 بتاجيخ  بالبيضاء 

 لشركاء إنشاء شجكة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لخصائص  آلت6ة : 

 KIBBO IMMO : لتسم6ة 

 لغرض : منعش عقاجي 

محج اللة   21   :  ملقر  الرتماعي 

39  لطابق  الول  6اقوت  لرقم 

 لبيضاء.

جأسمالها : 100.000 دجهم مجزئة 

دجهم   100 حصة بقيمة   1.000 إلى 

للحصة .

6س6ج  لشركة  لسيد   : إد جتها 

غنامي حجاج.
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كتابة  لدى  تم  ال6د ع  لقانونى 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 
تحت   11/02/2020 6وم  بالبيضاء 
بالسجل  و ملقيدة   730311 جقم 

 لتجاجي تحت جقم 452225.
651 P

 CASA OLIVES IMPORT 
EXPORT

S.A.R.L. A.U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
جأسمالها 100.000 دجهم

 ملقر.57 شاجع رنين  قامة ج تك حي 
 لقدس 20210  لد ج  لبيضاء

 لسجل  لتجاجي عدد: 453471 
إعالن عن تأسيس شركة

بالبيضاء  عرفي  عقد  على  بناء 
بتاجيخ 20/12/2019 تم وضع  لنظام 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد   ملحدودة 

باملو صفات  لتالية :
 CASA OLIVES  :  لتسمية  

.IMPORT EXPORT  S.A.R.L AU
 لرأسمال : 100.000 دجهم مجزأة 

إلى 1000 حصة بقيمة 100 دجهم.
شاجع   57  :     ملقر  الرتماعـي 
 رنين  قامة ج تك حي  لقدس 20210

  لد ج  لبيضاء.
تختص   :  لهدف  الرتماعي 

 لشركة باملغرب كما بالخاجج في :
وتجهيز  ومبيعات  مشتف6ات   -
ورميع  ملنتجات  وإنتاج  لزيتون 

 لغذ ئية وغيف  لغذ ئية.
-  ستيف د وتصد6ر وتجاجة رميع 
 ملنتجات  لغذ ئية ورميع  ملنتجات 

 ألخرى.
تاجيخ  من  سنة   99  :   ملـــــــــــــــدة 

 لتقييد بالسجل  لتجاجي.
كيان  كوك  :  لسيد   لتسـيـيــر 
.10AP88391 لحامل رو ز  سفر جقم 
 لشركة مقيدة بالسجل  لتجاجي 

باملحكمة  لتجاجية بالبيضاء.
652 P

PROPALM
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

جأسمالها : 100.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : دو ج   كاج  

تسلطانت  لحوز مر كش

 لسجل  لتجاجي جقم 102207

 لتأسيس
بمور  عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 

شركة  تأسيس  تم   20-01-2020

محدودة  ملسؤولية ذ ت  لخصائص 

 لتالية :

.PROPALM –SARL  : لتسمية 

 لغرض : تعنى  لشركة ب:

- د ج  لضيافة.

 ملدة : 99 سنة.

 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى 31 درنبف  من كل سنة.

دو ج  كاج    :  ملقر  الرتماع 

تسلطانت  لحوز مر كش.

جأسمال  تحد6د  تم   : جأس  ملال 

دجهم مقسمة   100.000  لشركة في 

بقيمة  حصة  رتماعية   1000 ل 

100 دجهم للحصة، مكتتبة و محرجة 

بالكامل موزعة بين  لشركاء كما 6لي :

 700 برونو  بالطو   لسيد  وليفر 

دجهم   100 بقيمة  حصة  رتماعية 

للحصة أي 70.000 دجهم.

 300 ماطا  6ناس  بالطو   لسيدة 

دجهم   100 بقيمة  حصة  رتماعية 

للحصة أي 30.000 دجهم.

حصة  رتماعية   1000  ملجموع 

أي 100.000 دجهم.

 لتسييف : تم تعيين  لسيد  وليفر 

ماطا  بالطو  و لسيدة  برونو  بالطو 

غيف  ملدة  للشركة  مسيف6ن   6ناس 

محددة مع  لتوقيع  ملنفرد.

و لتسجيل  تم  إل6د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاجي باملحكمة  لتجاجية 

تحت   12/02/2020 بمر كش بتاجيخ 

جقم 112181
لإلشاجة و لبيان

653 P

VRAX ALU
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية
جأسمالها: 100.000,00 دجهم

مقرها  الرتماعي: جقم 492 تجزئة 

 ملساج سيدي غانم طريق  سفي 

مر كش

 لسجل  لتجاجي جقم 102575

إعالن  لتأسيس
بمور  عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 

شركة  تأسيس  تم   27/1/2020

محدودة  ملسؤولية ذ ت  لخصائص 

 لتالية :

.VRAX ALU –SARL  : لتسمية 

 لغرض : تعنى  لشركة ب :

ملحقات  أللومنيوم  بيع   -

ومصاجيع  ألسطو نة.

- أعمال نجاجة  أللومنيوم.

 ملدة : 99 سنة.

 لسنة  الرتماعية : من فاتح 6نا6ر 

إلى 31 درنبف من كل سنة.
تجزئة   492 جقم    :  ملقر  الرتماع 

طريق  سفي  غانم  سيدي   ملساج 

مر كش.
جأسمال  تحد6د  تم   : جأس  ملال 

دجهم مقسمة   100.000  لشركة في 

بقيمة  حصة  رتماعية   1000 ل 

100 دجهم للحصة، مكتتبة ومحرجة 

بالكامل موزعة بين  لشركاء كما 6لي :

 500 هللا  عبد  عويد ت   لسيد 

دجهم   100 بقيمة  حصة  رتماعية 

للحصة أي 50.000 دجهم.

 لسيد عويد ت حمزة 250 حصة 

100 دجهم للحصة   رتماعية بقيمة 

أي 25.000 دجهم.

 لسيد عويد ت محمد سعد 250 

دجهم   100 بقيمة  حصة  رتماعية 

للحصة أي 25.000 دجهم.

حصة  رتماعية   1000  ملجموع 

أي 100.000 دجهم.

تعيين  لسيد  تم   :  لتسييف 

عويد ت عبد هللا مسيف  للشركة ملدة 

غيف محددة مع  لتوقيع  ملنفرد.

و لتسجيل  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاجي باملحكمة  لتجاجية 
تحت   11/02/2020 بمر كش بتاجيخ 

جقم 112148.
لإلشاجة و لبيان
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 STE TRANS NAYZAQ
SARL

تأسيس شركة  
في  مؤجخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
إ6د ع  لقانون  تم   ،2020 6نا6ر   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة ذ ت  ملميز ت  لتالية:
  TRANS NAYZAQ  :  لتسمية 

.SARL
ناقل للبضائع نيابة عن   :  لهدف 

 آلخرين.
 ملقر  الرتماعي :  لسالم   2  لفئة 
س تجزئة 20  ملحل أهل لوغالم  لد ج 

 لبيضاء.
99 سنة  بتد ء من   :  ملدة          

تاجيخ تأسيسها  لنهائي.
:  لرأسمال   لرأسمال  الرتماعي 
 الرتماعي محدد  في 500.000 دجهم 
حصة  رتماعية   5000 إلى  مقسم 
من فئة 100 دجهم للو حدة، مكتتبة 
 : و محرجة بالكامل و موزعة لفائدة 
حصة   5000  لسيد  لسلمي سعيد. 

 رتماعية.
 لسنة  الرتماعية : تبتدئ  لسنة 
 الرتماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

31 درنبف.
 لتسييف : تم تعيين  لسيد  لسلمي 

سعيد. 
تسيف  لشركة  مساعد  ملسيف: 
وإد جتها من قبل  ملسيف6ن  ملشاجكين. 
حمدون مصطفى أو  لسيد  لجد6د 

محسن
بالسجل  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لتجاجي 
فبف 6ر   7 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء، 

2020، تحت جقم729828.
ملخص قصد  لنشر

655 P
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 STE MESAYOU
SARL AU

تاسيس شركة
في مؤجخ  عرفـي  عقد   بمقت�سى 
إ6د ع  لقانون  تم   ،2020 6نا6ر   14
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة ذ ت  ملميز ت  لتالية:
. MESAYOU:لتسمية 

منتجات  لنظافة  بيع   :  لهدف 
و ملنتجات  لغذ ئية  لعضوية للرضع 

و ألمهات.
شاجع   225  :  ملقر  الرتماعي 
92  لد ج  جقم   9  لزجقطوني  لطابق 

 لبيضاء.
تاجيخ  من  سنة  بتد ء   99  ملدة: 

تأسيسها  لنهائي.
:  لرأسمال   لرأسمال  الرتماعي 
جهم   50.000 في  محدد    الرتماعي 
500 حصة  رتماعية من  مقسم إلى 
مكتتبة  للو حدة،  دجهم   100 فئة 
 : لفائدة  وموزعة  بالكامل  ومحرجة 

 لسيدة بر دة مريم 
 لسنة  الرتماعية : تبتدئ  لسنة 
 الرتماعية من فاتح 6نا6ر وتنتهي في 

31 درنبف.
تم تعيين  لسيدة بناني   :  لتسييف 

أسية مسيفة للشركة.
بالسجل  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لتجاجي 
6نا6ر   29 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء، 

2020، تحت جقم454801.
ملخص قصد  لنشر
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 ئتمانية كونفيسكو ش م م

محاس  معتمد من طرف  لدولة

        لهاتف: 55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

SIMAVIS MAROC
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية
بشريك وحيد

تأسيس شركة 
في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 29 6نا6ر 2020، تم تأسيس  لقانون 
 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي : 

 لتسمية : سيمافيس ماجوك.
و ستف د  بيع   لغرض  الرتماعي: 

وتوزيع وصناعة  ملساميف و لبف غي.
 ملقر  الرتماعي  : تجزئة  لوحدة 1 
زنقة 2  لرقم 11 حي رو دي  لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.
 لرأسمال  الرتماعي: 
إلى  مقسم  دجهم   100.000.00
100 دجهم  لكل  1000 حصة بقيمة 
لفائدة  لسيد  محرجة  كلها  و حدة، 
بغد د صحر و، مغربي،  ملزد د بتاجيخ 
19/11/1928 ب دجويش، ،  لساكن 

ب 12 زنقة  ليندج  بولو    لبيضاء.
بغد د  عين  لسيد   :  لتسييف 
كمسيف  أعاله،   ،  ملذكوج  صحر و 

منفرد للشركة ملدة غيف محدودة.
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

6نا6ر إلى 31 درنبف.
بكتابة  تم   إل6د ع  لقانوني: 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 
بو سطة  ملركز   لجهوي لالستثماج 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء 
بالسجل  لتجاجي  و لتقييد   ،2020

تحت عدد   452.117.
مقتطف و بيان
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ETUDE  Maître  Imane BALAGHI
NOTAIRE

STE ANTONIA
 SARL

مقرها  الرتماعي:  لد ج 
 لبيضاء،123 زنقة  لعرعاج 
جأسمالها :  4.500.000  دجهم

تفويت حصص  رتماعية للشركة 
تلقته   توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 25 بتاجيخ  بالغي  إ6مان   ألستاذة 
2018، تم تفويت  لحصص  سبتمبف 
طرف  لسادة  من   الرتماعية  
 ملصطفى دهنان  ومحمد  مين دهنان  
6وسف  لعلوي  لفائدة  لسادة  
 المر ني  و  سماعيل  لعلوي  المر ني  

بمبلغ قدجه 4.500.000 دجهم.
هذه  لحصص  لتفويت  ونتيجة 
 الرتماعية فإن هذه  ألخيفة تصبح 

كما 6لي  :

 لسيـد 6وسف  لعلوي  المر ني  --   
27.450  حصة.

 لسيـد  سماعيل  لعلوي  المر ني  
---   2.250  حصة. 

 لسيـد محمد ونز ج-----    15.300 
حصة. 

 ملـجمـوع  ...... 45.000 حصة .
من  مسيفة  :  لشركة   لـتسييـر 
و  لسيـد  ونز ج  محمد  طرف  لسيـد 
ملدة غيف   سماعيل  لعلوي  المر ني  

محدودة.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
  ،2019 ديسمبف   17 بتاجيخ   لبيضاء، 

تحت جقم 723798.
   إلمضاء:

 ألستاذة إ6مان بالغي
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 ئتمانية كونفيسكو

 ش م م

محاس  معتمد من طرف  لدولة 

مستشاج قانوني وربائي

              لهاتف: 55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

 STE EXPRESS BOULON
 SARL 

 جأسمالها :  100.000 دجهم 
مقرها  الرتماعي : 225 شاجع 
 لزجقطوني  لطابق 9  لرقم 92

 لبيضاء
  لسجل  لتجاجي جقم :  
389.111 لد ج لبيضاء

تفويت حصص  رتماعية
تعيين مسيف رد6د

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 12 في  للشركة  ملؤجخ   الستثنائي 
بمقرها  و  ملنعقد    ،2020 6نا6ر 

 الرتماعي  تقرج ما 6لي : 
 ملصادقة على تفويت 330 حصة 
 رتماعية بقيمة 100 دجهم للو حدة 
محمد  لر يس  طرف  لسيد   من 

لفائدة  لسيدة خد6جة  بن طلحة. 
محمد  قبول  ستقالة  لسيد 
مشتفك  كمسيف  منصبه  من   لر يس 

للشركة ومنحه  إلبر ء  لتام .

سحر و،  كوثر  تعيين  آلنسة 
منفردة  كمسيفة  بالشركة   لشريكة 

للشركة ملدة غيف محدودة.
لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
تحت  بالبيضاء    لـمحكمة  لتجاجية 
6نا6ر   30 بتاجيخ     729.041 جقم  

.2020
 مقتطف و بيان
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 STE UBDA NEGOCE
 ش . م . م

مقرها  الرتماعي : 10 شاجع شر جدة 
طابق سفلي دجب لوبيال بوجكون 

20200،  لـد ج لـبـيـضـاء
 لـسـجـل  لـتـجـاجي 205 323

تـفـويـت  لحـصـص  إلرـتـمـاعـيـة
إستقالة مسيف

تعيين مسيف رد6د 
مصادقة على  لقانون  ألسا�سي

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 لد ج لبيضاء بتاجيخ 13 6نا6ر 2020،  
لشركة » UBDA NEGOCE »  شركة 
جأسمالها.   ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

100.000  دجهم تقرج ما 6لي : 
تفويت 500 حصة إرتماعية من 
لفائدة  محمد  مود6ن  طرف  لسيد 

 لسيد موالي جشيد  الدجي�سي.  
تفويت 500 حصة إرتماعية من 
طرف  لسيد  كومز ن محمد لفائدة 

 لسيد موالي جشيد  الدجي�سي.  
بمقت�سى محضر  لجمع  لعام     
 إلسـتـثـنـائي  ملنعقد في  لد ج لبيضاء 
لشركة   ،2020 6نا6ر   13 بتاجيخ 
ذ ت  شركة   UBDA NEGOCE
جأسمالها   ملسؤولية  ملحدودة 

100.000 دجهم تقرج ما 6لي:
تفويت  لحصص  إقر ج 

 إلرتماعية.
محمد   مود6ن   سـتـقـالـة  لـسـيـد 
مـهـامـهما  مـن  محمد  و كومز ن 

كـمـسـيـرين للـشـركـة.
جشيد  موالي  تـعـيـيـن  لـسـيـد   
 الدجي�سي كـمـسـيـر للـشـركـة لـمـدة غـيـر 

مـحـددة.
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موالي  بـتـوقـيـع   لـتـز م  لـشـركـة 
جشيد  الدجي�سي.

من    43 و   7  ،  2 تغييف  لفصول 
 لقـانون  ألسا�سي .

على  لقانون  ألسا�سي   ملصادقة 
 لجد6د.

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بالد ج لبيضاء  

2020،  تحت جقم 730089.
بيان مختصر
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 ألستاذة نجية تنليت
حي  أللفة زنقة 13، فيال 84

 لهاتف : 05.22.89.32.31/05.22.89.31.31
 لفاكس : 05.22.89.42.43

شركة أطلس أوبتيك
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 لرأسمال  الرتماعي : 4.000.000 
دجهم

 ملقر  الرتماعي :  لد ج  لبيضاء 
 ملعاجيف، جقم 8، زنقة أسعد بن 

زج جة
 لسجل  لتجاجي : 72311

1 -  بمقت�سى عقد توثيقي بد6و ن 
موثقة بالد ج   ألستاذة نجية تنليت، 
 2019 ديسمبف   22 بتاجيخ   لبيضاء 
قرج  لجمع  لعام  لغيف  لعادي لشركة 

أطلس أوبتيك ما 6لي :
تمد6د  لغرض  الرتماعي للشركة 

بإضافة :
و ستيف د  ملعد ت  وبيع  شر ء 

 لبصرية و لسمعية.
بيع  لنظاج ت،  لنظاج ت 
 لشمسية،  لنظاج ت  لبصرية 
و لخطط،  لعدسات  لالصقة، 
معد ت  لسمع،   لعدسات  مللونة، 
منتجات  منتجات  لعدسات، 

 لنظاج ت، أرهزة  لسمع.
 ستيف د وتصد6ر رميع  ملنتجات 

 لبصرية و لسمعية.
تطوير  ملتارر  لبصرية وملحقاتها.
مستلزمات  ملحالت   ستيف د 

 لبصرية.
تأكيد صالحيات  ملسيف.

صياغة  لقانون  ألسا�سي  إعادة 
للشركة.

بد6و ن  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثقة بالد ج   ألستاذة نجية تنليت، 
تم   2018 6وليو   2 بتاجيخ   لبيضاء 
صياغة  لقانون  ألسا�سي  إعادة 
ذ ت  شركة  أوبتيك  أطلس  لشركة 

مسؤولية محدودة.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني   -  2
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجاجية بالد ج 
 لبيضاء بتاجيخ 12 6نا6ر 2020 تحت 

جقم 727345.
من أرل  لنسخة و لبيان

 ملسيف

661 P

د6و ن  ألستاذ بن رلون زهر عبد  ملجيد 
     موثق  بالد ج  لبيضاء

شركة ورـــــــــا سلــــــــــــف 
شركة مجهولة  السم

ذ ت إد جة ومجلس مر قبة
 تعيين عضو رد6د بمجلس  ملر قبة
 تعد6ل  لقانون  السا�سي و تحيينه

بمقت�سى مد ولة مجلس  ملر قبة 
 ملنعقد بتاجيخ 12 ماي 2019، 

من  أصلية  نسخة  وضعت 
محفوظات  الستاذ  ضمن   ملحضر 
موثق  زهر،  رلون  بن  عبد  ملجيــــــد 
نونبف   25 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء، 
2019، قـــــــــرج أعضاء مجلس  ملر قبة 
سلف»  »وفا  للشركــة  ملسماة 
جأسمالهـــــــا   مجهولة  السم  شركة 
مقرها  113.179.500دجهم،  لكائن 
 ،72 بالد ج  لبيضاء،    الرتماعي  
ز وية  شاجع عبد  ملومـن، و زنقـــــة ج م 
تعيين  لسيد محمد  لحجوجي  هللا، 

كعضو مستقل بمجلس  ملر قبة.
مد ولة  لجمع  لعام  بمقت�سى 
6ونيو   28 بتاجيخ   ملختلط  ملنعقد 
من  أصلية  نسخة  وضعت   ،2019
محفوظات  الستاذ  ضمن   ملحضر 
موثق  زهر،  رلون  بن  عبد  ملجيــــــد 
نونبف   22 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء، 
مساهمو  لشركــة   قـــــــــرج   ،2019
»وفا سلف» شركة مجهولة   ملسماة 

 السم، ما6لي :

مجلس  ملر قبة  قر ج   الشاجة  لى 

مجلس  أعضاء  عدد  أق�سى  برفع 

 ملر قبة من تسعة  عضاء  لى  حدى 

عشر عضو .

محمد  لحجوجي  تعيين  لسيد 

بمجلس  مستقل  كعضو  د جي 

 ملر قبة.

من   28 و   23 تعد6ل  لفصلين 

 لقانون  السا�سي و تحيينه.

لـدى  تم  إل6د ع   لقانوني 

باملحكمـــة  لتجـاجيــة            كتـابـة  لضبط 

6نا6ر   28 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء 

2020، تحت جقم 728597.                                                                            
  لالستخالص و  لنشر                               

662 P

  STE CECILE

 ش. م. م

مقرها  الرتماعي :  9  مكرج شاجع 

 لناظوج    لد ج  لبيضاء  

مؤجخ  بمقت�سى محضر  رتماع  

و مسجل   2018 ديسمبف   24 بتاجيخ 

تم  لتغييف    ،2019 6نا6ر   14 بتاجيخ 

 لتالي :

ليصبح  لبيع  غييف  لهدف 

و  لحلويات  للخبز  بالتقسيط   

ومنتجات  لحلي  .

تفويت رل  لحصص  إلرتماعية 

عبد  للشريك   )CECILE  ( للشركاء 

فيصبح    لشريك   ,  لعزيز شكي    

عبد  لعزيز شكي     لشريك  لوحيد 

كل  لحصص  6ملك   و  بالشركة  

 إلرتماعية للشركة .

7 و تم  2 و   ،2  ،1 تم تغييف  لبنود 

تحيين  لقانون  ألسا�سي على أساس  

أساس  وعلى   لتغييف ت  لسالفة  

للشركة  لجد6د:   لشكل  لقانوني 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   شركة 

شريك وحيد .

تم  لتسجيل في  ملحكمة  لتجاجية  

  ،2019 ديسمبف   27 بتاجيخ  للبيضاء 

تحت جقم:725224.

663 P

STE ZENITH ETUDE
S.A.R.L 

مقرها  الرتماعي: جقم 385،  لطابق 

 ألول منطقة ب دو ج ولد بلعكيد 

و حة سيدي  بر هيم،  لبوج مر كش

إعالن تعد6لي
محضر  لجمع  لعام  بمور  

 الستثنائي  ملنعقد بتاجيخ 28 ديسمبف 

2019، تقرج ما 6لي:

حصة   70  ملصادقة على تفويت 

 رتماعية مملوكة من طرف  لسيد 

وهاج  لفائدة  لسيد  حسن   صر ي 

عرفي  عقد  بمور   ذلك  و   حمد 

 ،2019 ديسمبف   28 بتاجيخ  مؤجخ 

ونتيجة لذلك أصبح  لتوزيع  لجد6د 

 10.000 لرأسمال  لشركة  ملحدد في 

حصة   100 ل  دجهم  ملقسمة 

100 دجهم للحصة   رتماعية بقيمة 

 لو حدة كما 6لي: 

حصة   100 وهاج  حمد   لسيد 

 رتماعية أي 10.000 دجهم.

للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  ليصبح 

 ملحدودة بالشريك  لوحيد.

نقل  ملقر  الرتماعي للشركة  من 

إلى  ملجمع  لحب�سي  أعاله   لعنو ن 

 لسكني و ملنهي عماجة ب مكت  جقم 

 2 عالل  لفا�سي  لشطر  شاجع   5

مر كش.

إستقالة  لسيد  صر ي حسن من 

تعويضه  و  للشركة  كمسيف  منصبه 

بالسيد وهاج  حمد كمسيف  وحيد  

للشركة ملدة غيف محددة

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   12 بتاجيخ  بمر كش   لتجاجية 

2020، تحت جقم 112199.

664 P
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STE BLANKALAND
SARL

برأسمال :  100.000 دجهم
 ملكت   لرئي�سي: 10 ، شاجع 
 لحرية، لطابق 3 ، لشقة 5  

 لد ج لبيضاء
I.f : 25006191

 patente: 34294968    RC N°:    
393383

ICE : 002024167000007
وفًقا لوثيقة خاصة بتاجيخ 8 6نا6ر 
ما  تقرج   ، في  لد ج  لبيضاء   ،2019

6لي:
حصة  رتماعية   1000 تفويت 
 500( كتيت  عادل  للسيد  مملوكة 
أسامة  و لسيد  حصة  رتماعية( 
حصة  رتماعية(   500(  لشاكر 

لصالح  لسيد  لحالمي مر د.
 ستقالة عادل كتيت )500 حصة 
أسامة  لشاكر  و لسيد   رتماعية( 
مشاجكين،  كمسيف6ن  مناصبهم  من 
تعيين  لسيد  قرج  الرتماع  لعام 
مر د،  لحامل   لسيد  لحالمي 
 ، SH120725 : للبطاقة  لوطنية جقم

مسيف وحيد ، لفتفة غيف محدودة.
ذ ت  شركة  من  تحويل  لشركة 
إلى شركة ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد       
في  ملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 2 بتاجيخ  في  لد ج  لبيضاء   لتجاجية 
ماجس 2020،  تحت  لرقم 729128.
665 P

 FIDILYAS
SARL

 لر سمال : 100.000,00 دجهم
 ملقر  لرئي�سي : حي طريق  لخيف 

زنقة 12 جقم24 سيدي  لبفنو�سي 
 لد ج  لبيضاء
إعالن تعد6لي 

بتاجيخ خاص  محضر   بمقت�سى 
21 6نا6ر 2020 في  لد ج  لبيضاء تقرج 

ما6لي :
طرف  من  500  ململوكة  تفويت 
 لسيد مزيان  لسعودي للسيد  لفحل 

 لعلوي موالي عبد  لحق.

 ستقالة  لسيد مزيان  لسعودي 
وتعين  لسيد  لفحل  مهامه  من 
عبد  لحق  لحامل  موالي   لعلوي 
 BJ112012 جقم  للبطاقة  لوطنية 

مسيف  للمدة غيف محدودة
ذ ت  شركة  من  تحويل  لشركة 
إلى شركة ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد
6صبح  لسيد  وبالتالي 
عبد  موالي   لسيد  لفحل  لعلوي 
و ملسيف   لحق  لشريك  لوحيد 
FIDILYAS SARL AU لوحيد لشركة 
لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 
في  كات   ملحكمة  لتجاجية  سكرتيف 
 2020 ماي   2 بتاجيخ   لد ج  لبيضاء 

تحت جقم 729520.
666 P

ݣلوبال ٳليكتفيك
شركـة محدودة  ملسؤولية
جأسمالها 100.000 دجهم

191 شاجع  لفو ج ت حي عادل 
 لطابق 3  لد ج  لبيضاء .

-I تفويت حصص  رتماعية
بتاجيخ  عرفي  عقد  وبمقت�سى 
فوت  لسيد سعيد   2020 6نا6ر   20
حصة  خمسون  و  مائتين  وجضاني 
دجهم  لتي   100 فئة  من   )250(
للسيد مسروج محمد  لذي  6متلكها 
قبلها و فوت  لسيد كمال  لبكر وي 
من   )250( مائتين و خمسون حصة 
دجهم  لتي 6متلكها للسيد   100 فئة 

مسروج محمد  لذي قبلها.
وقد صادق  لشركاء على :

طرف  من  -تفويت  لحصص 
وكمال  وجضاني  سعيد   لسادة 
مسروج  لفائدة  لسيد   لبكر وي 

محمد
-تعد6ل  لفصل 2 و 7 من  لقانون 

 ألسا�سي للشركة.
شركة  إلى  تحويل  لشركة   -  II
شريك  ذ ت  محدودة  ملسؤولية 

وحيد :
بما أن  لسيد مسروج محمد أصبح 
 ملالك  لوحيد لحصص  لشركة فقد 
تم تحويل  لشركة إلى شركة محدودة

  ملسؤولية ذ ت شريك وحيد بدون 
وقد  خلق شخصية معنوية رد6دة. 
و فق  لشريك  لوحيد على  لقانون 

 ألسا�سي  لجد6د للشركة.
تحد6ت  لقانون  ألسا�سي   -  III
 LA MISE A JOUR DES للشركة 

.STATUTS
IV - تم  إل6د ع  لقانوني للمحضر, 
باملحكمة  لتجاجية  بكتابة  لضبط 
 ،2020 فبف 6ر   10 بتاجيخ  بالبيضاء 

تحت  لرقم 730111.
من أرل  لتخليص و إلشهاج

667 P

 SOCIETE REVE HOUSE
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
جأسمالها 5.000.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : 77 شاجع 

 لزجقطوني كليز مر كش
لهبة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 لحصص بتاجيخ 30 أغسطس 2019 
 « REVE HOUSE « قرج شركاء شركة

ما 6لي :
 100 بقيمة  حصة   10.000 هبة 
طرف  من  للحصة  لو حدة  دجهم 
 لسيد أنس  لبنين لفائدة  لسيد عبد 

 لعزيز  لبنين.
 100 بقيمة  حصة   10.000 هبة 
طرف  من  للحصة  لو حدة  دجهم 
 آلنسة 6اسمينة  لبنين لفائدة  لسيد 

عبد  لعزيز  لبنين.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   20 بتاجيخ  بمر كش   لتجاجية 

2020 تحت جقم 111521.
668 P

 SOCIETE REVE HOUSE
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
جأسمالها : 5.000.000 دجهم
 ملقر  الرتماعي : 77 شاجع 

 لزجقطوني كليز مر كش
لتفويت  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2019 نوفمبف   13 بتاجيخ   لحصص 
 «REVE HOUSE « قرج شركاء شركة

ما 6لي :

تفويت 10.000 حصة بقيمة 100 
طرف  من  للحصة  لو حدة  دجهم 
 آلنسة سناء  لبنين لفائدة  لسيدة 

عزيزة لزجق.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   20 بتاجيخ  بمر كش   لتجاجية 

2020 تحت جقم 111522.
669 P

FIDUCIAIRE NOUACEUR
تجزئة  ملد6نة 1 جقم 83/81  لطابق  ألول 

شقة جقم 5  لدجوة بشري

STE MAHJOUBI MOHCINE
RC : 22852

 ملقر  الرتماعي : تجزئة  لنسيم 
 لدجوة جقم 1  لكاجة  لدجوة
نها6ة وإلغاء عقد تسييف حر

نها6ة  على  و لتف �سي  تم  التفاق 
وإلغاء عقد تسييف حر مؤجخ بالدجوة 
2019  لذي كان  سبتمبف   23 بتاجيخ 
6تضمن تسليم  لطرف  ألول للطرف 
 لثاني حق تسييف و ستغالل  ملحلبة 
 ملسماة »فيتامينات»  لكائنة بتجزئة 
 لنسيم  لدجوة جقم 1  لكاجة و ملقيدة 
بالسجل  لتجاجي ببفشيد تحت جقم 
يعتفف  لطرف  لثاني  بهذ    22852
تومي ويصرح   لسيد موالي جضو ن 
تسييف  ملحل  ملذكوج  عن  تنازل  أنه 
لفائدة  لطرف  ألول  أعاله  عنو نه 
 لسيد محجوبي محسن  ملالك  ملسيف 

و ملمثل  لقانوني لألصل  لتجاجي.
670 P

PRIMAX NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد برأس مال قدجه 

100،000.00 دجهم
 ملقر  لرئي�سي زنقة سقر ط إقامة 

مسريل جقم 2 عماجة »أ»   ملعا جيف 
 لد ج  لبيضاء

قرج  لجمع  لعام  الستثنائي 
بتاجيخ 24 6نا6ر 2020 ما 6لي :

 PRIMAX« شركة  تغييف  سم 
 MATELEC« لتصبح   «NEGOCE

LIGHTING1» ؛
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من   03 للمادة   لتعد6ل  ملقابل 
 لنظام  ألسا�سي ؛

تحد6ث  لنظام  ألسا�سي.
في  ملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ  في  لد ج  لبيضاء   لتجاجية 
تحت  لرقم   2020 12 فبف 6ر 

.730513
671 P

«STENDHAL OPHTA «
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد 
جأسمالها : 1.351.000.00 دجهم.

 ملقر  الرتماعي  : 18 شاجع ستندهل 
 لد ج  لبيضاء

 لسجل  لتجاجي322219
تغييفتسمية  لشركة

خالل  لجمع  لعام  الستثـنائي 
 STENDHAL OPHTA : لشركة

مـحـدودة  مـســؤولـيـة  ذ ت  شــركـة 
 : بـتـاجيـخ  وحيد  لـمـنعــقد  لشريك 

2 فبف 6ر 2020
شاجع   18  : مقرها  الرتـماعي 

ستندهل  لد ج  لبيضاء.
ما 6لي :

تغييفتسمية  لشركة 
من :

STENDHAL OPHTA
إلى

CLINIQUE STENDHAL
تعد6ال ملادة  ذلك  على  ترت   ما 

3من  لنظام  ألسا�سي 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   -
بتاجيخ جقم729914  تحت    لتجاجية 

7 فبف 6ر 2020.
672 P

DIGILOG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأس مال قدجه 100،000.00 دجهم
زنقة سمية تقاطع عبد  ملؤمن جقم 

 33 ،  لطابق  لسابع 82
 لد ج  لبيضاء ،  ملغرب

نقل  ملقر
محضر  لقر ج  لجماعي  بمور  
قرج   ،2020 6نا6ر   2 بتاجيخ  للشركاء 

شركاء شركة »DIGILOG»  ملحدودة 

وره  لخصوص على    ملسؤولية 

ما 6لي :

نقل مقر   لشركة  لذي تم إنشاؤه 

مسبًقا إلى  لد ج  لبيضاء

عبد  ز وية  شاجع  لسمية   82

7،  لى  33،  لطابق  جقم   ملؤمن 

إقامة  لفجر   99  لعنو ن  لجد6د 

تجزئة  سكان  ملنوج، متجر جقم 9 ب، 

أوالد حدو، عين  لشق.

من  لنظام   5 تعد6ل  ملادة 

 ألسا�سي.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

 لقانوني في  ملحكمة  لتجاجية بالد ج 

تحت   2020 فبف 6ر   12 في   ،  لبيضاء 

 لرقم 730525.

673 P

IEC SOLUTIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الرتماعي  لطابق 

 لثاني،  لحي  لصناعي بوليكون، 

شطر 114  لطريق  لساحلية 

 لد ج  لبيضاء

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

334725

بمقت�سى عقد عرفي محرج بتاجيخ 

شركة شركاء  قرج   2020 6نا6ر   13 

IEC SOLUTIONS SARL ما 6لي :

للشركة  تحويل  ملقر  إلرتماعي 

شاجع  عكاشة  مركز  العمال   : نحو 

 3E مكت    E عماجة  سليمان  موالي 

 لطابق  لسفلي  لد ج  لبيضاء

وقد تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

بتاجيخ  للد ج  لبيضاء   لتجاجية 

10 فبف 6ر 2020 تحت جقم 730113.

674 P

 ESPACE شركة
 D’ASSURANCES ET DE

CONSEILS ELKIRAM
برج  لزيتون ج ش 5 عماجة 27 

شقة جقم 2 ملحاميد 
مر كش

سجل تجاجي جقم 100279
قر ج  لشريكة  لوحيدة  بمور  
 لسيدة ناد6ة  لكر م بتاجيخ 23 6نا6ر 

2020، قرجت ما6لي :
نقل  ملقر  الرتماعي للشركة من 
27 شقة  5 عماجة  برج  لزيتون ج ش 
2 ملحاميد مر كش إلى محل جقم  جقم 
42 عماجة صفاء شاجع موالي عبد هللا 

رليز مر كش.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 6وم  ملر كش   لتجاجية 

2020 تحت جقم 112192. 
675 P

 MAGHREB ELECTRO «
« TECHNIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
جأسمالها : 2.000.000.00 دجهم.

 ملقر  الرتماعي  : 32، شاجع 
كومبيجن بيلفيد6ر  لد ج  لبيضاء.

 لسجل  لتجاجي 115 35
تغيف مقر  لشركة

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
ديسمبف   4  الستثنائي  ملنعقد بتاجيخ 

2019 قرج شركاء شركة :
 MAGHREB ELECTRO

TECHNIQUE ما 6لي.
- توسيع نشاط  لغرض  الرتماعي

- تغيف مقر  لشركة 
من

بيلفيد6ر  كومبيجن  شاجع   ،  32
 لد ج  لبيضاء.

إلى
شاجع برشلونة  ملنطقة  لصناعية 

عين  لسبع  لد ج  لبيضاء.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ  جقم729027  تحت   لتجاجية 

30 6نا6ر 2020. 
676 P

مكت   لحسابات D& S COM ش.م.م

شاجع  لحز م  لكبيف تجزئة  ملوحد6ن إقامة

 6وسف 3 جقم 1  لحي  ملحمدي  لبيضاء

 لهاتف/  لفاكس 0522.22.20.03

RAJUSSE IMMO شركة
ش.م.م 

تعيين مسيف رد6د 
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى   

6نا6ر   20 بتاجيخ   الستثنائي  ملنعقد 

قرج مساهمو شركة ج ريس   ،2020

محدودة  ملسؤولية،  شركة  إ6مو، 
جأسمالها  الرتماعي 100.000 دجهم، 

بالد ج  لبيضاء،  ومقرها  الرتماعي 
6نا6ر،  لطابق  ألول   11 شاجع   75

129،  لقيام بالتعد6الت   لشقة جقم 

 لتالية : 

تعيين مسيف رد6د  لسيد  دجيس 

 بوشاب.
من  لقانون   43 تعد6ل  لبند 

 ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   2 بتاجيخ  بالبيضاء   لتجاجية 

2020 تحث جقم729817.

677 P

RENT NEGOCE
 Société à Responsabilité Limitée

 à Associée Unique au capital de

30.000.000,00 dirhams

 Siège social :  16, rue Ali

Abderrazak, Casablanca

 Registre du Commerce de

Casablanca n° 169.215

قر ج  لشريك  لوحيد  بمور  

معا6نة  تمت   2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ 

لزجق  نافخ  محمد   ستقالة  لسيد 

من مهامه كمسيف وتم تعيين  لسيد 

6وسف قباج مسيف  رد6د  للشركة 

وذلك ودلك ملدة غيف محدودة.

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

بالد ج  لبيضاء   ملحكمة  لتجاجية 

عدد  تحت   2020 فبف 6ر   12 بتاجيخ 

.730.782

678 P
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DONALDIS MAROC
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

 جأسمالها 10000.00 دجهم

 RUE IBNOU 10 : مقرها  لرئي�سي

 RIFAI ETAGE 3 GAUCHE

. MAARIF CASABLANCA

 لسجل  لتجاجي : 377835

 لد ج  لبيضاء

جفع جأسمال  لشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 2018 نوفمبف   19 بتاجيخ   ملؤجخ 

لشركة  قرج  لشريك  لوحيد 

DONALDIS MAROC ما 6لي : 

 10000 جفع جأسمال  لشركة من 

ليصإللى  عشرة أالف دجهم(   ( دجهم 

400.000 دجهم

بزيادة  دجهم(  )أجبعمائة  لف 

)ثالثمائة  دجهم   390.000 قدجها 

وتسعون  لف دجهم(.

عن  راء  جأسمال  لشركة  جفع 

طريق  لدفع  لنقدي 100.000 دجهم 

)مائة ألف دجهم(  لذي تم إ6د عه في 

 DONALDIS  لحساب باسم شركة 

290000.00دجهم  وزيادة   MAROC

)مائتي وتسعون  لف دجهم( تمت من 

خالل خلق 29000 حصة  رتماعية 

للحصة  دج هم   10 بقيمة  رد6دة 

نتيجة ملا تقدم.

تم تحد6د جأسمال  لشركة بمبلغ 

 أجبعمائة ألف دجهم )400.000 دجهم(

مقسمة إلى 40000 حصة  رتماعية 

10 دج هم لكل حصة مقسمة  بقيمة 

 لتالي  : 

هشام  لعماجي=40000   لسيد 

حصة  رتماعية –400000 دجهم.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء   لتجاجية 

ديسمبف 2018 تحت جقم 31252.

679 P

ABATTOIRS SAHEL 
شركة  ملساهمة

جأس مال  لشركة 100.000.000 
دجهم

 ملقر  الرتماعي :  لطريق  لعام 3203 
 ملنطقة  لصناعية - حد  لسو لم. 
 لسجل  لتجاجي : برشيد جقم 8229

 زيادة جأس مال  لشركة
قر ج ت  لجمع  محضر  بمور  
 27 بتاجيخ   لعام  الستثنائي  ملنعقد 

ديسمبف 2019 تقرج ما 6لي  : 
بقيمة  مال  لشركة  جأس  زيادة 
ليصل  دجهم   100.000.000
إلى  دجهم   100.000.000 من 
طريق  عن  دجهم   200.000.000
ويتم  إدماج  لحساب  لجاجي. 
تحقيق هذه  لزيادة من خالل  صد ج 

1.000.000 سهم رد6د.
بتوزيع  2  ملتعلقة  تعد6ل  ملادة  

جأس  ملال على  لنحو  لتالي : 
:  لرأسمال   لرأسمال  الرتماعي 
 200.000.000 في  محدد   الرتماعي 
سهم   2.000.000 إلى  مقسم  دجهم 
للسهم  لو حد،  100دجهم  فئة  من 
ومدفوع  بالكامل  ومحرج  مكتت  

بالكامل نقًد .
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   22 بتاجيخ  ببفشيد   البتد ئية 

2020 تحت جقم 21.
في  إ6د ع  إلعالن  ملعدل  تم 
6نا6ر   22  لسجل  لتجاجي برشيد في 

2020 تحت  لرقم  لتسلسلي 52.
680 P

شركة ريمار اليتينغ
شركة محدودة  ملسؤولية
جأسمالها : 200.000 دجهم

مقرها  الرتماعي : 8، زنقة أوسامة 
بن ز 6د معاجيف -  لد ج  لبيضاء

 لفسخ  ملسبق
بمقت�سى  لجمع  لعام    -  1
 30 في  للشركاء  ملؤجخ   الستثنائي 

ديسمبف 2014 تم ما 6لي :
على  لفسخ  ملسبق   ملصادقة 

للشركة.

صبفي  عبد  لنبي  تعيين  لسيد 
مصفيا لها.

 لسيد عبد  لنبي صبفي،  ملزد د 
بتاجيخ 14 ديسمبف 1927  لقاطن جقم 
إسحاق  ملاجوني  لد ج  أبو  زنقة   29
بطاقة  لتعريف   لبيضاء  لحامل 

.BE 409119 لوطنية جقم 
تم تحد6د مقر  لتصفية بالعنو ن 

 لتالي :
29 زنقة أبو إسحاق  ملاجوني  جقم 

 لد ج  لبيضاء.
تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة    -  2
بالد ج  باملحكمة  لتجاجية   ضبط 
 2015 فبف 6ر   17 بتاجيخ   لبيضاء 

تحت جقم 528491.
 ملسيف

681 P

   ARTIC MAROC SERVICES
ET INGENIERIE «AMSI«

SARL AU
حل شركة

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 لغيف  لعادي بتاجيخ 22 نوفمبف 2019 
مسؤولية  ذ ت  شركة  حل  تقرج 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية : 
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

AMSI : القتضاء بمختصر تسميتها 
 147  : ب  مقر  لتصفية  وحدد 
 2 سميحة  لطابق  محمد  شاجع 

 ملكت  جقم 210  لبيضاء.
 100.000  : مبلغ جأسمال  لشركة 

دجهم.
 Mme Florence وعينت  لسيدة 
 Michèle WEBER Ép. PÉPIN

وعنو نها فرنسا كمصفية للشركة.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بالد ج  باملحكمة  لتجاجية   لضبط 
2020 تحت  4 فبف 6ر   لبيضاء بتاجيخ 

جقم 729380.
682 P

ميفسيفي بالمين

MERCERIE BELAMINE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأس مال قدجه 100.000 دجهم

 51 شاجع مسك إ6ليل شقة جقم 7

 لطابق  لر بع بوسيجوج  لد ج  لبيضاء  ملغرب

 لهاتف : 0250-42-84-32 

ميفسيفي بالمين
MERCERIE BELAMINE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
 لحل  ملتوقع للشركة

وفًقا للدقائق  ملؤجخة في 1  كتوبر 
ميفسيفي  شركة  فإن شركاء   ،2019
 MERCERIE BELAMINE بالمين 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
دجهم.   100000.00 قدجه  برأسمال 
 : جقم  في  لسجل  لتجاجي  مسجل 
: جقم   300085  لتعريف  لضريبي 
14495051،  لتعريف  ملشتفك 
للشركة جقم 000010482000021، 
في  مكتبه  لرئي�سي  إصالح  تم   لذي 
 Charles نيكول  تشاجلز  17،  ملكان 
Nicole،  لطابق  لسابع، جقم 2  لد ج 

 لبيضاء : 
 قرجو  : 

6و فق  لشركاء بالتالي على أعمال 
بها  ملصفي  6قوم   لتصفية  لتي 
 ونهائًيا من إد جته.

ً
ا كامال

ً
ومنحه تفريغ

- 6تم تحد6د مقر  لتصفية في 17، 
 ،Charles Nicole مكان تشاجلز نيكول

 لطابق 7، جقم 2  لد ج  لبيضاء
6فوض  لشركاء رميع  لصالحيات 
أو  منها  نسخة  أو  هذه  حامل  إلى 
مقتطف منها، من أرل تنفيذ رميع 

 إلرر ء ت  لقانونية.
تم  إل6د ع  لقانوني في سجل   -  II
نوفمبف   4 في  محكمة  لد ج  لبيضاء 

2019 تحت  لرقم 719253.
683 P

 Sté SO E INVEST
شركة محدودة  ملسؤولية

 ذ ت  لشريك  لو حد
تصفية  لشركة

مؤجخ  عرفي  عقد  بمور  
،2019 ديسمبف   27 بتاجيخ   بالبيضاء 

 SO E« لشركة  قرج  لشركاء 
 INVEST »، شركة محدودة  ملسؤولية

340 913  ذ ت  لسجل  لتجاجي 
ما 6لي : 
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تصفية  لشركة.
قرج  لشركاء تعيين  لسيد ة مريم 

كسو للقيام بالتصفية.
شاجع   207  : هو  مقر  لتصفية 
14  لد ج  مكت    7  ملقاومة  لطابق 

 لبيضاء.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجاجية   لضبط 
تحت   2020 6نا6ر   30 في  بالبيضاء 

عدد 984 728.
685 P

CHRONO CAR
»كرونو كاج» شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت شريك و حد
جأسمالها : 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : جقم 75 طريق  بن 
عائشة كليز - مر كش

 لسجل  لتجاجي : 44205
حل وتصفية  لشركة

بمقت�سى  لجمع  لعام   -  I
6نا6ر   28 بتاجيخ   الستثنائي  ملنعقد 
2020 فقد تم حل  لشركة وتصفيتها 

بطريقة ود6ة.
كريم  أبا  تعيين  لسيد  تم  لقد 
جقم  فيال  بالم  جيفيف  جشيد  لساكن 
 - و حة سيدي  بر هيم  لويد ن   73
وتوكيله  للشركة  كمصفي  مر كش. 
رميع  لعمليات  ملتعلقة  بإتمام 

بتصفية  لشركة.
 ملقر  الرتماعي لتصفية  لشركة 
: جقم 75 طريق  بن عائشة كليز  هو 

- مر كش.
و لتسجيل  تم  إل6د ع   -  II
بتاجيخ  بمر كش  باملحكمة  لتجاجية 

3 فبف 6ر 2020 تحت جقم 111915.
686 P

ELIC CAR
»إليك كاج» شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
جأسمالها : 500.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : جقم 532 مكرج 
 ملحاميد 2 - مر كش

 لسجل  لتجاجي : 44129
حل وتصفية  لشركة

بمقت�سى  لجمع  لعام   -  I

6نا6ر   15 بتاجيخ   الستثنائي  ملنعقد 

2020 فقد تم حل  لشركة وتصفيتها 

بطريقة ود6ة.

خادل  تعيين  لسيد  تم  لقد 

 2 عبد  لجليل  لساكن  ملحاميد 

كمصفي  مر كش.   - 532 مكرج  جقم 

رميع  بإتمام  وتوكيله  للشركة 

 لعمليات  ملتعلقة بتصفية  لشركة.

 ملقر  الرتماعي لتصفية  لشركة 

 -  2 مكرج  ملحاميد   532 جقم   : هو 

مر كش.

و لتسجيل  تم  إل6د ع   -  II

بتاجيخ  بمر كش  باملحكمة  لتجاجية 

29 6نا6ر 2020 تحت جقم 1102.

687 P

« CHAHBI CREATIONS «
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

جأسمالها : 200.000 دجهم. 

  ملقر  الرتماعي  : 324 شاجع 9 أقامة 

 لتفجي II عين سبع حي  ملحمدي 

 لد ج  لبيضاء

 لسجل  لتجاجي 182983

حل  لشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

6ونيو   05 بتاجيخ   الستثنائي  ملنعقد 

2018 قرج  لسيد شه  6ونس ما 6لي :

حل  لشركة قبل  ألو ن.

باملقر  مقر  لتصفية  تحد6د 

 9 شاجع   324 للشركة   الرتماعي 

أقامة  لتفجي II عين سبع حي  ملحمدي 

 لد ج  لبيضاء.

من  6ونس  شه   تكليف  لسيد 

طرف  لجمع  لعام كمسؤول بعملية 

 لتصفية إلى غا6ة  نتهائها.

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجاجية بالبيضاء 

بتاجيخ وذلك   273423 جقم   تحت 

2 أغسطس 2018.

688 P

شركة اليم ج
شركة د ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
ج س مالها 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي :  لخز مة 4 جقم 112
عماجة 1 ليساسفة  لد ج  لبيضاء 

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بالد ج 
تم   2019 ديسمبف   19 6وم   لبيضاء 

تحد6د ما6لي :  
 نحالل  لشركة.

وهي  لسيدة  تسمية  ملصفي 
 لجميلي ليلى. 

 لقد تمت  لتصفية باملقر  الرتماعي
للشركة .

تم  ال6د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
بتاجيخ بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

2 6نا6ر 2020 تحت جقم 725812.
689 P

د6و ن  ألستاذة فدوة بنيس طال 
موثقة

 B9 285 شاجع  لرود ني إقامة  لنخيل عماجة
 لطابق  ألول

 لهاتف : 05.22.23.25.25
 لفاكس : 05.22.23.73.22

شركة باط اي كوسكوس النصر
ش.م.م.

تفويت حصص  رتماعية
وحساب راجي

1 -  بمور  عقد توثيقي بد6و ن 
موثقة  طال   بنيس  فدوة   ألستاذة 
ديسمبف   28 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء 
2019 فوت كل من  لشركة  ملسماة 
خالد6ة ش.م.م. و لسادة محمد لعلج 
و لسيدة  لعلج  لعلج  لحبي   6حيى 
 لشامي نزهة و لسيدة لطيفة لعلج 
أي  لهم  لكافة  لحصص  ململوكة 
في  لشركة  ملسماة باط  ي   50.002
لصالح  لشركة  كوسكوس  لنصر 
ذ ت  لشريك   ملحدودة  ملسؤولية 
 لوحيد  ملسماة  لفتح فود ب 50.000 
حصة  رتماعية ولصالح  لسيد نز ج 
حصص  رتماعية وذلك   2  غلى ل 

بثمن قدجه 2.578.270 دجهم.
نفس  لعقد  بمور   تم   -  2
محمد  لعلج  عالل  تفويت  لسادة 
لحسابهم  لجاجي  لعلج  6حيى  لعلج 

فود  شركة  لفتح  لفائدة  بالشركة 

في  نز ج  غلى  و لسيد  ش.م.م.ش.و 

حدود 4.222.250 دجهم.

تم  ستقالة  ملسيف6ن  لسادة 

ومحمد  لعلج  ومحمد  لعلج  عالل 

نز ج  وتنصي   لسيد  لعلج   لزين 

 غلى كمسيف وحيد للشركة ملدة غيف 

محددة.

2 -  تم  إل6د ع  لقانوني باملحكمة 

6نا6ر   21 بتاجيخ  بوردة   لتجاجية 

2020 تحت جقم 282.
للنشر و لبيان

 ألستاذة فدوة بنيس طال 

690 P

SELECTRINOR

SARL

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2019 ديسمبف   3  لرباط بتاجيخ 

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة.

SELECTRINOR SARL : لتسمية 

:  ألشغال   لهدف  الرتماعي 

 لعامة وأشغال  لبناء و لكهرباء.

جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة  لو حدة :

 لسيد جشيد أفز  : 500 حصة.

 لسيد محمد أفز  : 500 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.

 لسنة  ملالية : من فاتح 6نا6ر إلى 

31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.

 3 جقم  محل  نعمة  إقامة   :  ملقر 

شاجع اللة أسماء تابريكت سال.

 ملسيف : محمد أفز .

 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.31121

691 P
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 SOCIETE DE TRAVAUX
MODERNES

SARL AU
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2020 6نا6ر   23 بتاجيخ   لرباط 
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد.
 SOCIETE DE  :  لتسمية 
.TRAVAUX MODERNES SARL AU
 لهدف  الرتماعي :  لبناء وأشغال 

 ملقاوالت و ألشغال  لعمومية.
جأسمال  لشركة : 100.000 دجهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 دجهم للحصة  لو حدة :
 لسيد بدج  لد6ن أحيدون : 1000 

حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي.
 لسنة  ملالية : من فاتح 6نا6ر إلى 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل.
زنقة   8 شقة   30 عماجة   :  ملقر 

موالي  حمد لوكيلي  لرباط.
 ملسيف :  لسيد بدج  لد6ن أحيدون.
 : بالسجل  لتجاجي  جقم  لتقييد 

.142773
692 P

 ستدج ك خطإ وقع بالجريدة 
 لرسمية عدد 5595  لصفحة 1199 

134 P إعالن جقم
 PRO KAARX

INTERNATIONAL
SARL

بدال من : تسمية  لشركة :
PRO   KAARSC   INTERNATIONAL  

SARL
SIEGE SOCIAL : 21 PLACE 

ABOU BAK ESSEDIK APPT 8 
AGDAL RABAT

تأسيس شركة
......................................................
...........................................................
............................................................
بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 12 ديسمبف 2019 تم تحرير  لقانون 
 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 
مميز تها   ذ ت  لشريك  لوحيد 

كما 6لي :

 PRO KAARSC  :  إلسم 
INTERNATIONAL SARL

.....................................................
...........................................................
 لرأسمال : ....................................
...........................................................

 250  :  لسيد  شوقي عبد  لرحيم 
حصة.

6قرأ :
PRO  KAARX   INTERNATIONAL 

SARL
SIEGE SOCIAL : 21, PLACE 

ABOU BAKR ESSEDIK APPT 8 
AGDAL RABAT..............................
.........................................................
..........................................................

تأسيس
بتاجيخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 12 ديسمبف 2019 تم تحرير  لقانون 
 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

مميز تها كما 6لي :
 إلسم :

 PRO KAARX INTERNATIONAL
SARL
.....................................................
...........................................................

..........................................................
....................................:  لرأسمال 
..........................................................

..........................................................
 250  :  لسيد شوقي عبد  لرحيم 
حصة.................................................
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 STE MULTISERVICES IZMIR
  SARL AU

 لعنو ن :كر ج إتجزئة   لحمد نية 
بلوك 02 جقم 01 بني مالل 

 جقم  لتقييد بالسجل  لتجاجي 
-9747-

بتاجيخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
01/08/2019 تم إنشاء شركة  ذ ت 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد تحمل   لخصائص  لتالية :

 لتسمية : 

 STE MULTISERVICES IZMIR

  SARL AU

 لعنو ن : كر ج إتجزئة   لحمد نية 

بلوك 02 جقم 01 بني مالل 

 لغرض : تحويل  ألمو ل.

دجهم   100.000 : جأس  ملــال 

حصة  رتماعية   1000 إلى  مقسم 

قيمتها 100 دجهم.

مر د  لقاطن  بلحاج   لسيد : 

شاجع  لجيش   2 بتجزئة مهد6ة جقم 

 مللكي بني مالل  و 6ملك 1000 حصة 

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد6ة

مدة  لشركة : 99 سنة

مر د  لقاطن  بلحاج   :  ملسيف 

شاجع  لجيش   2 بتجزئة مهد6ة جقم 

 مللكي بني مالل

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 859 تحت جقم   البتد ئية بني مالل  

تاجيخ 19/11/2019.

1 C

 STE ALLEMANDE -IMEX

SARLAU
 عالن حل شركة 

حي  لرحمة  بلوك 4 جقم 22 قصبة 

تادلة 

ج س  ملال 20.000دهم 

 لسجل  لتجاجي جقم 929

بمقت�سى  لقر ج  الستثنائي 

لشركاء  لشركة  بتاجيخ 3/07/2019

تم ما 6لي 

-  عالن حل  لشركة   عاله

6اسين  بن  6ت  تعيين  لسيدة   -

عبد  لرحيم  لقاطن  لضحى  المل 

 لعماجة 9 جقم 12  لطابق 2 بني مالل    

مصفيا لها و تحد6د  ختصاصه 

-تعيين مقر للتصفية  

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   -

عدد   تحت  تادلة  قصبة   البتد ئية 

125/19 بتاجيخ 18/10/2019.

2 C

 AMHAOUCH AFRANE
SARLAU

 حي تادوت  غبالة  لقصيبة 
ج س  ملال 100.000 دهم 

 لسجل  لتجاجي جقم   1543    
بمقت�سى  لقر ج   الستتنائي 
بتاجيخ  للشركاء   لشركة  

19/12/2019 تم ما 6لي :
-  عالن حل  لشركة   عاله و تعيين 
 لسيد  ملصطفى مهو�سي  لقاطن حي 

تادوت  غبالة  لقصيبة مصفيا لها  
مقر   مقر  لشركة  تعيين   -

لتصفيتها 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   -
عدد  تحت  تادلة  قصبة   البتد ئية 

02/2020  بتاجيخ  15/01/2020.
3 C

TADLA FLEURS  SARLAU
 دو ج د ي رماعة أوالد  مباجك  بني 

مالل 
ج س  ملال 10.000 دهم 

 لسجل  لتجاجي جقم  5537  
بمقت�سى  لقر ج  الستتنائي 
بتاجيخ   للشركاء  لشركة 

31/12/2019 تم ما 6لي 
- قفل  لتصفية  

-  ملصادقة على حساب  لتصفية  
و تقرير  ملصفي-

-  عالن نها6ة تصفية  لشركة 
-إنهاء  لورود  ملعنوي للشركة   

وإعفائه  للمصفي   -منح  لتزكية 
من مهامه 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   -
عدد  تحت  مالل   ببني   البتد ئية 

23/2020  بتاجيخ  27/01/2020.
4 C

 STE BELMOLA  SARL
 عالن قفل تصفية شركة 

شاجع شوقي  2 جقم 51  بني مالل  
ج س  ملال 100.000 دهم 

 لسجل  لتجاجي جقم    2819
بمقت�سى  لقر ج  الستثنائي 
لشركاء  لشركة  بتاجيخ   27/9/2019  

تم ما 6لي :



عدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020)الجريدة الرسمية   3(7(

قفل  لتصفية . 
-  ملصادقة على حساب  لتصفية  

و تقرير  ملصفي-
-  عالن نها6ة تصفية  لشركة 

-إنهاء  لورود  ملعنوي للشركة   
وإعفائه  للمصفي   -منح  لتزكية 

من مهامه .
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   -
  42  البتد ئية ببني مالل  تحت عدد 

بتاجيخ  17/01/2020.
5 C

  LKAROULI CAR SARL AU
 لعنو ن :  لطابق  الول  6ت  طحيش 

شاجع  لرباط جقم 9 بني مالل 
جقم  لسجل  لتجاجي -9823-

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
14/01/2020 تم إنشاء شركة  ذ ت 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد تحمل   لخصائص  لتالية:
 لتسمية:

  LKAROULI CAR SARL AU
:  لطابق  الول  6ت  عنو ن 
 طحيش شاجع  لرباط جقم 9 بني مالل 

 لغــرض; كر ء  لسياج ت 
دجهم   100.000  : جأس  ملــال 
حصة  رتماعية   1000 إلى  مقسم 

قيمتها 100 دجهم 
-  لسيد : هشام  لكرولي  لقاطن 

بباب فتوح زنقة 8 جقم 28 بني مالل
- 6متلك 1000  حصة

 لسنة  ملـالية:  لسنة  مليالد6ة
مدة  لشركة:99 سنة

 ملسيف : هشام  لكرولي  لقاطن 
بباب فتوح زنقة 8 جقم 28 بني مالل

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 22 جقم  تحت  مالل  بني   البتد ئية 

تاجيخ 28/01/2020.
6 C

 MITIZU CAT SARL
 لعنو ن : دو ج  والد رابري بني مو�سى 

 والد ناصر سوق  لسبت 
جقم  لسجل  لتجاجي -97-

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة   إنشاء  تم   24/01/2020
تحمل   ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

 لتسمية :

 MITIZU CAT SARL

بني  رابري  دو ج  والد   : عنو ن 

مو�سى  والد ناصر سوق  لسبت .
:  ستيف د و تصد6ر قطع   لغــرض 

 لغياج  لجد6دة و  ملستعملة.
جأس  ملــال : 10.000  دجهم مقسم 
قيمتها       حصة  رتماعية   100 إلى 

100 دجهم .
مرز ق  لقاطن  -  لسيد :  حمد 
 492 جقم   05 بلوك  بحي  لحسنية 

سوق  لسبت  والد  لنمة.
- 6متلك 40  حصة.

-  لسيد :  لحسين  سكاد  لقاطن 
بادلسان سكوجة وجز ز ت

- 6متلك 40  حصة
مرز ق  لقاطن  -  لسيد : صالح 
سوق  ناصر  باوالد  لجابري  والد 

 لسبت  والد  لنمة. 
- 6متلك 20  حصة.

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد6ة
مدة  لشركة : 99 سنة

 ملسيف :  حمد مرز ق  لقاطن بحي 
سوق   492 جقم   05 بلوك   لحسنية 

 لسبت  والد  لنمة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
تحت جقم   البتد ئية سوق  لسبت  

53 تاجيخ 20/01/2020.
7 C

COPRODIM
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمشاجك و حد
تبعا للعقد  لعرفي بتاجيخ -09-12
تم وضع قو نين  لشركة ذ ت   2019

 ملميز ت  لتالية:
 COPRODIM : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة بمشاجك و حد.
 ملوضوع : 6تعلق نشاط  لشركة:

ومعالجة  تجميد  شر ء،  بيع، 
رميع منتجات  لبحر. 

عامة مختلف  لعمليات  وبصفة 
 لتجاجية،  ملالية،  لعقاجية،  ملنقولة 
و غيف  ملنقولة  لتي من شانها توسيع 

نشاط  لشركة.
:  لحي  لصناعي   ملقر  لرئي�سي 

بقعة جقم 42 -  لد خلة.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة  ألف  إلى  مقسمة  دجهم 
 STE دجهم 6ملكها بالكامل   100 فئة 

.DIPROMER III SARL
من طرف  لسيد:  تسيف   :  إلد جة 

محمد بوشنة ملدة غيف محددة.
بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 02-01-2020 بتاجيخ  بو دي  لذه ، 
في  و ملسجل    13-2020 جقم  تحت 

 لسجل  لتجاجي تحت جقم 15141.
8 C

JEAN PAUL SARTRE
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
بتاجيخ للعقد  لعرفي   تبعا 
قو نين  وضع  تم    12-01-2015  

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية:
JEAN PAUL SARTRE : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملوضوع : 6تعلق نشاط  لشركة:
-  لتعليم  ألولي, جوض و حضانة. 

-  وبصفة عامة مختلف  لعمليات 
 لتجاجية،  ملالية،  لعقاجية  ملنقولة 
وغيف  ملنقولة  لتي من شأنها توسيع 

نشاط  لشركة.
حي  لحسني جقم   :  ملقر  لرئي�سي 

1337 - لد خلـة.
 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
دجهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

100 دجهم 6ملكها بالكامل :
 : Mr. ABDELOUAHAB ADIB

500 Parts
:  Mr. MOHAMED TALBI

250 Parts 
: Mme. KHADIJA SAAID

250 Parts 
تسيف من طرف  لسيدة:    :  إلد جة 

KHADIJA SAAID ملدة غيف محددة.
بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 15-01-2015 بتاجيخ  بو دي  لذه ، 
و  ملسجل في   112-2015 تحت جقم 

 لسجل  لتجاجي تحت جقم.7201.

9 C

 SOCIETE JEAN PAUL

 SARTRE S.A.R.L
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL: HAY HASSANI

N° 1337

DAKHLA -RC N°7201-

على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 

بمقر  2012-05-24  ملنعقد  بتاجيخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 

 JEAN PAUL SARTRE  ملسماة 

وو فقو  على  قرج  لشركاء    S.A.R.L

ما 6لي :

500 حصة 6ملكها  لسيد  تفويت 

محمد  لد6اني لفائدة  لسيد محمد 

 لر قي.

500 حصة تملكها  لسيد  تفويت 

لفائدة  لسيد  عبد  لوهاب  أد6  

محمد  لر قي.

للشركة،  تغييف  لشكل  لقانوني 

من شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

إلى شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بمساهم و حد . 

تعـد6الت قانونيــة. 

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بالد خلة، بتاجيخ 2012-05-24 تحت 
جقم :702-2012.

10 C

 JEAN PAUL SARTRE S.A.R.L
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL: HAY HASSANI

N°1337

DAKHLA-RC N°7201-

على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 

بمقر  2015-12-01  ملنعقد  بتاجيخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 

 JEAN PAUL SARTRE  ملسماة 

وو فقو  على  قرج  لشركاء    S.A.R.L

ما 6لي :

250 حصة 6ملكها  لسيد  تفويت 

محمد  لفائدة  لسيد  طالبي  محمد 

 لد6اني.
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تفويت 250 حصة تملكها  لسيدة 
خد6جة سعيد لفائدة  لسيد محمد 

 لد6اني.
 ستقالة  لسيدة خد6جة سعيد 

من منصبها كمسيفة للشركة. 
عبد  لعزيز  لر قي  تعيين  لسيد 

كمسيف للشركة ملدة غيف محددة.
تعـد6الت قانونيــة. 

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بالد خلة، بتاجيخ:2015-12-04 تحت 

جقم : 938-2015.
11 C

 JEAN PAUL SARTRE S.A.R.L
AU

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL: HAY HASSANI

N°1337
DAKHLA-RC N°7201-

على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 
بمقر  2018-05-31  ملنعقد  بتاجيخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 
 JEAN PAUL SARTRE  ملسماة 
وو فقو   قرج  لشركاء    S.A.R.L AU

على ما 6لي :
حي   : من  مقر  لشركة  تحويل 
إلى  -1337  لد خلة  جقم   لحسني 
1591-1590- جقم   01 حي  لنهضة 

1584–  لد خلة. 
ليشمل:  نشاط  لشركة  توسيع 
رميع  ملعد ت  ملتعلقة   ستف د 

بالنقل  ملدج�سي.
تعـد6الت قانونيــة. 

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بالد خلة، بتاجيخ:2018-02-08 تحت 

جقم : 1115.
12 C

   STE AL KHALLAFI ADHAM  
SARL

 لعنو ن : 138 حي  لنوج  لطابق 1 
قصبة تادلة

محضر  لجمع  لعام   بمقت�سى 
 الستثنائي  بتاجيخ  22/01/2020 تم 

ما 6لي:

من  جأسمال  لشركة  جفع 

1000.000 دجهم إلى 500.000 دجهم    

  4000 خلق   عنه   ترت   مما  نقد  

حصة رد6دة.

- تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ   تادلة  قصبة   البتد ئية 

29/01/2020 تحت عدد 13. 

13 C

 IMMO AYA MALAK SARL
 لعنو ن : منزه  ألطلس بلوك 29 جقم 

40 بني مالل  

 جقم  لسجل  لتجاجي -9853-

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة   إنشاء  تم   03/01/2020

تحمل   ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية:

 لتسمية:

 IMMO AYA MALAK SARL

 29 بلوك  منزه  ألطلس   : عنو ن 
جقم 40 بني مالل  

 لغــرض:  منعش عقاجي 
دجهم   100.000  : جأس  ملــال 

1000حصة  رتماعية  إلى  مقسمة 

قيمتها 100 دجهم 
عبد  ملنعم  لعناوي  -  لسيد : 

 47 3  لرقم  بلوك  بالرميلة   لقاطن 

بني مالل  

- 6متلك 500  حصة
-  لسيد :  لحسين  لعناوي 

 لقاطن ب عبف نوفا 4 ب  لبفتو ج فينا 

إ6طاليا

- 6متلك 500 رصة 

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد6ة

مدة  لشركة : 99 سنة
عبد  ملنعم  لعناوي   ملسيف : 

 47 3  لرقم  بلوك  بالرميلة   لقاطن 

بني مالل  

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 50 جقم  تحت  مالل  بني   البتد ئية 

تاجيخ 23/01/2020.

14 C

OURIKA IFOULKI
فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاجي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ج سمالها  10.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : دو ج  لحار  طريق 

أوجيكة مر كش

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤجخ 

 2014 نونبف   01 بتاجيخ  مر كش  في 

تم فسخ عقد  لتسييف  لحر لألصل 

دو ج  لحار   ب    لتجاجي  لكائن 

من  مر كش  ملوقع  أوجيكة  طريق 

OURIKA IFOULKI شركة  طرف 

لألصل  لتجاجي  مالكة  بصفتها 

دو ج  ب  مقرها  الرتماعي  و لكائن 

مر كش  أوجيكة  طريق   لحار  

 msc food & services و لشركة 

بصفتها مسيفة حرة لألصل  لتجاجي 

دو ج  ب  مقرها  الرتماعي  و لكائن 

أوجيكة،  ملسجل  طريق   لحار  

بالسجل  لتجاجي باملحكمة  لتجاجية 

بمر كش  تحت عدد43843.

15 C

مكت   ألستاذ سهيل مرسلي

KASBAH AGOUNSANE SA
 عقد تسييف حر ألصل تجاجي

KASBAH AGOUNSANE SA
في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

شركة           أعطت   ،2019 درنبف   17

 ،KASBAH AGOUNSANE SA

عدد  بالسجل  لتجاجي   ملسجلة 

38377 باملحكمة  لتجاجية بمر كش، 

لألصل  لتجاجي  حق  لتسييف  لحر 

 لكائن بــ: رماعة أوجيكة طريق دو ج 

مر كش  ملغرب،   40000  - ونسان 
َ
أك

 AYURVEDA YOGA شركة  لفائدة 

ملدة  وذلك   ،KASBAH SARL AU

 01 من  تبتدئ  سنو ت   )03( ثالث 

درنبف   31 في  وتنتهي   2020 6نا6ر 

قيمته  شهري  مبلغ  مقابل   2022

77.000 دجهم.

16 C

 DIVERS MAINTENANCE

SERVICES SARL AU

 عالن عن تأسيس شركة
 ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 بشريك وحيد 
90.000 دجهم

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقانون  تم   01/20/2020

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية: 

ذ ت  شركة  شكل  لشركة: 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد

 DIVERS  :  لتسمية 

MAINTENANCE SERVICES

صيانة صناعية   : غرض  لشركة 

للتجمعات  -  ملر رعات  مليكانيكية  

إصالحات   -  لفرعية  لصناعية 

كهربائية للتجمعات 

 لفرعية  لصناعية

عنو ن  ملقر  الرتماعي: كر ج 298 

زنقة ربل باني تجزئة  لهناء، خريبكة

مدة  لشركة : 99 سنة.

 90.000  : جأسمال  لشركة  مبلغ 

دجهم.

مقسمة   لحصص  لنقد6ة: 

دجهم   100 حصة من فئة   900 إلى 

للحصة موزعة على:  

- خالد ملول : 90.000 دجهما. 

 لحصص  لعينية: 

 سماء  لشركاء  لشخصية 

و لعائلية وعناوينهم :

 298 خالد ملول  لساكن جقم    -

زنقة ربل باني تجزئة  لهناء، خريبكة 

توزيع  النصبة على  لشركاء: 

حق  لتسييف  أعطي   :  لتسييف 

محمد ملول مسيف ملدة غيف  للسيد: 

محدودة و لسيد خالد ملول مساهم

ب  تم  ال6د ع  لقانوني 

23/01/2020 تحت جقم 2177.

17 C
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CARSERV SARL AU
 عالن عن تأسيس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد 
100.000DH

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   01/14/2020
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية : 
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد
 CARSERV  :لتسمية 

تارر   - كهربائي   : غرض  لشركة 
 كسسو ج ت  لسياج ت- صباغة

 93 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
تجزئة  لر قي دجب  لخميس، خريبكة

مدة  لشركة : 99 سنة.
 100000  : مبلغ جأسمال  لشركة 

دجهم
إلى  مقسمة   :  لحصص  لنقد6ة 
دجهم   100 فئة  من  حصة    1000

للحصة موزعة على:  
- منيف رهر ني : 100.000 دجهما. 

 لحصص  لعينية : 
 سماء  لشركاء  لشخصية 

و لعائلية وعناوينهم:
منيف رهر ني  لساكن بالوال6ات   -

 ملتحدة  المريكية
توزيع  النصبة على  لشركاء : 

حق  لتسييف  أعطي   :  لتسييف 
منيف رهر ني مساهم ومسيف  للسيد: 

ملدة غيف محدودة
ب  تم  ال6د ع  لقانوني 

21/01/2020 تحت جقم 2171.
18 C

L’AGUILA
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمشاجك و حد
بتاجيخ للعقد  لعرفي   تبعا 
قو نين  وضع  تم   2020 6نا6ر   22  

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية:
L’AGUILA : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة بمشاجك و حد.

 ملوضوع : 6تعلق نشاط  لشركة:-

 ستغالل وتسييف فندق.

- وبصفة عامة مختلف  لعمليات 

 لتجاجية،  ملالية،  لعقاجية  ملنقولة 

وغيف  ملنقولة  لتي من شأنها توسيع 

نشاط  لشركة.  

شاجع  لزجقطوني   :  ملقر  لرئي�سي 

جقم 25 -  لد خلـة.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

دجهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

بالكامل  لسيد:  6ملكها  دجهم   100

 علي مني

تسيف من طرف  لسيدة:   :  إلد جة 

 علي مني ملدة غيف محددة

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 24-01-2020 بتاجيخ  بو دي  لذه ، 

و ملسجل في    99-2020 تحت جقم   

 لسجل  لتجاجي تحت جقم 15255.

19 C

MS PELAGIC SARL AU
AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 16 BD HASSAN

EL WAZZANI

DAKHLA- RC N°1589-

بتاجيخ   على  ثر  لقر ج  لوحيد 

2020-01-15  ملنعقد بمقر  لشركة 

بمشاجك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 MS PELAGIC S.A.R.L و حد  ملسماة

AU قرج  لشركاء  وو فقو  على ما 6لي :

 ستقالة  لسيد حسن  لدجهم من 

منصبه كمسيف للشركة. 

دحمان  لدجهم  تعيين  لسيدة 

كمسيف للشركة ملدة غيف محددة.

تعـد6الت قانونيــة.  

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 24-01-2020  : بتاجيخ  بالد خلة، 

تحت جقم : 95-2020.

20 C

PESCA BASMA S.A.R.L
.AU CAPITAL DE: 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY EL
 MASSIRA 04 AV.HOUMMAN

FATOUAKI N°20
DAKHLA – RC N°9715
 لتصفيــة  ملسبقة للشـركــة

على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 
بمقر  بتاجيخ 2020-01-20  ملنعقد 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 
      PESCA BASMA S.A.R.L   ملسماة 

قرج  لشركاء  وو فقو  على ما 6لي :
 لتصفية  ملسبقة للشركة.

بوكطا6ا  عادل  تعين  لسيد 
كمأموج تصفية.

تحد6د عنو ن  لتصفية بالد خلة، 
04 شاجع حمان  لفتو كي  حي  ملسيفة 

جقم -20  لد خلة.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بو دي  لذه ، بتاجيخ: 21-01-2020 

تحت جقم : 75-2020.
21 C

SUD CYCLE S.A.R.L
.AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL: AV.LAAYOUNE   
HAY EL MASSIRA 02

DAKHLA – RC N°6247
 لتصفيــة  ملسبقة للشـركــة

على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 
بمقر  بتاجيخ 2020-01-10  ملنعقد 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 
قرج   SUD CYCLE S.A.R.L  ملسماة 

 لشركاء  وو فقو  على ما 6لي :
 لتصفية  ملسبقة للشركة.

تعين  لسيد عبد  لسالم  لخطي  
كمأموج تصفية.

عنو ن  لتصفية  تحد6د 
شاجع  لعيون حي  ملسيفة  بالد خلة، 

-02  لد خلة.
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بو دي  لذه ، بتاجيخ: 20-01-2020 

تحت جقم : 29-2020.
22 C

  DIPROMER III S.A.R.L
 AU CAPITAL DE : 5.000.000

DHS
 SIEGE SOCIAL: NOUVELLE

 ZONE PORTUAIRE LOT N°62
ET 64

DAKHLA-RC N°1471-
على  ثر  لجمع  لعام  الستثنائي 
بمقر  2020-01-17  ملنعقد  بتاجيخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 
    DIPROMER III S.A.R.L  ملسماة 

قرج  لشركاء  وو فقو  على ما 6لي :
6ملكها  حصة   20.000 تفويت 
 لسيد لحسن ملجيد لفائدة  لشركة 

.ORO SAND INVEST SARL
حماد   ستقالة  لسيد  لبشيف 
و  لسيد  ملجيد  لحسن  و  لسيد 
لحسن بوشنة من منصبهم كمسيف6ن 

للشركة.
بوشنة  محمد  تعيين  لسيد 
محددة  غيف  ملدة  للشركة  كمسيف 

تعـد6الت قانونيــة. 
بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بالد خلة، بتاجيخ:2020-01-24 تحت 

جقم : 92-2020.
23 C

NAPOLITANO
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
بتاجيخ للعقد  لعرفي   تبعا 
قو نين  وضع  تم   29-07-2019  

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية:
NAPOLITANO : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملوضوع : 6تعلق نشاط  لشركة:
-  ستغالل وتسييف فندق.

- وبصفة عامة مختلف  لعمليات 
 لتجاجية،  ملالية،  لعقاجية  ملنقولة 
وغيف  ملنقولة  لتي من شأنها توسيع 

نشاط  لشركة.
حي لبيشات جقم    :  ملقر  لرئي�سي 

1/1732 - لد خلـة. 
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 لرأسمال : حدد في مبلغ 50.000 

إلى خمسمائة حصة  مقسمة  دجهم 

من فئة 100 دجهم 6ملكها بالكامل: 

 لسيد: مر د هموش 100 حصة

 100 فكوهللا  سمية   :  لسيدة 

حصة

 لسيدة: متو فكو هللا 100 حصة

:  لد ه  هل  زجيويل          لسيد 

100 حصة

 لسيد : مفيد  لفتفعي 100 حصة

 : تسيف من طرف  لسيد   :  إلد جة 

مفيد  لفتفعي  ملدة غيف محددة.

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 28-08-2019 بتاجيخ  بو دي  لذه ، 

و  ملسجل في   912-2019 تحت جقم 

 لسجل  لتجاجي تحت جقم.14431.

24 C

BALGHAYTI SOLUTION
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمشاجك و حد

بتاجيخ  للعقد  لعرفي   تبعا 

قو نين  وضع  تم   20-01-2020

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية:

 لتسمية :

BALGHAYTI SOLUTION 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بمشاجك و حد.

 ملوضوع : 6تعلق نشاط  لشركة:

- كر ء وصيانة  ملعد ت  لصناعية.

-أشغال  لبناء وأشغال مختلفة. 

- وبصفة عامة مختلف  لعمليات 

 لتجاجية،  ملالية،  لعقاجية  ملنقولة 

وغيف  ملنقولة  لتي من شأنها توسيع 

نشاط  لشركة.

جقم  حي  لوحدة   :  ملقر  لرئي�سي 

-2174 لد خلـة.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

دجهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

100  دجهم 6ملكها بالكامل  لسيد: عز 

 لد6ن بو لروس.

 إلد جة : تسيف من طرف  لسيد: عز 

 لد6ن بو لروس.ملدة غيف محددة.

بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 21-02-2020 بتاجيخ  بو دي  لذه ، 
في  و ملسجل   78-2020 جقم  تحت 

 لسجل  لتجاجي تحت جقم15231.
25 C

  LA PENINSULE DE DAKHLA
 S.A.R.L

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL: HAY EL KASSAM

I N°C39
DAKHLA- RC N°14555-

بتاجيخ   على  ثر  لقر ج  لوحيد 
2020-01-15  ملنعقد بمقر  لشركة 
 ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ملسماة

 LA PENINSULE DE DAKHLA  
S.A.R.L    قرج  لشركاء  وو فقو  على 

ما 6لي :
ليشمل:  نشاط  لشركة  توسيع 
و  لتسويق  خدمات  لتجاجة  رميع 

 لتجاجي.
تعـد6الت قانونيــة. 

بكتابة  تم  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 21-01-2020  : بتاجيخ  بالد خلة، 

تحت جقم : 72-2020.
26 C

BIRGASUD
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمشاجك و حد
بتاجيخ للعقد  لعرفي   تبعا 
قو نين  وضع  تم   02-03-2019  

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية:
 BIRGASUD : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة بمشاجك و حد.
 ملوضوع : 6تعلق نشاط  لشركة:

- بيع، شر ء و توزيع  لشاي,  ملو د 
 لغذ ئية. 

- وبصفة عامة مختلف  لعمليات 
 لتجاجية،  ملالية،  لعقاجية  ملنقولة 
وغيف  ملنقولة  لتي من شأنها توسيع 

نشاط  لشركة.

جقم  حي  لعودة   :  ملقر  لرئي�سي 
104 - لد خلـة.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
دجهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 
بالكامل  لسيد:  6ملكها  دجهم   100

عبد لحفيظ  لصادق.   
من طرف  لسيد:  تسيف   :  إلد جة 
غيف  ملدة  عبد لحفيظ  لصادق 

محددة.
بكتابة  تم   :  إل6د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 22-01-2020 بتاجيخ  بو دي  لذه ، 
في  و  ملسجل  جقم87-2020  تحت 

 لسجل  لتجاجي تحت جقم15245.
27 C

 RIAD ELEGANCIA
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمشاجك و حد
بتاجيخ للعقد  لعرفي   تبعا 
قو نين  وضع  تم   15-01-2020

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية :
 RIAD ELEGANCIA : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة بمشاجك و حد.
 ملوضوع : 6تعلق نشاط  لشركة:

-   ستغالل وتسييف فندق.
- وبصفة عامة مختلف  لعمليات 
 لتجاجية،  ملالية،  لعقاجية،  ملنقولة 
و غيف  ملنقولة  لتي من شانها توسيع 

نشاط  لشركة.
 ملقر  لرئي�سي : شاجع  لعركوب جقم 

-7724-01  لد خلة.
 لرأسمال : حدد في مبلغ 10.000 
دجهم مقسمة إلى مائة حصة من فئة 
بالكامل  لسيد:  6ملكها  دجهم   100

توفيق  لغفولي.
 : تسيف من طرف  لسيد   :  إلد جة 

توفيق  لغفولي ملدة غيف محددة.
بكتابة  تم   إل6د ع  لقانوني: 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 21-01-2020 بتاجيخ  بو دي  لذه ، 
في  و ملسجل   77-2020 جقم  تحت 

 لسجل  لتجاجي تحت جقم 15229.
28 C

 STE  CHANGE EL KSIBA

SARL AU
 ملركز  لتجاجي شاجع  ملسيفة 

 لخضر ء جقم 7   لقصيبة  

بمقت�سى  لقر ج  الستثنائي 

تم ما   30/12/2019 بتاجيخ  للشركاء 

6لي :

       1250  - تفويت  -  ملصادقة على  

حصة من طرف  لسيد  عاجي حسن    

 100 بثمن  حميد  عاجي   لى  لسيد 

دهم للحصة  

       850  - تفويت  على   -  ملصادقة 

حصة من طرف  لسيد  عاجي حسن    

 100 بثمن  لحسن  بري    لى  لسيد 

دهم للحصة  

       850  - تفويت  على   -  ملصادقة 

حصة من طرف  لسيد  عاجي حسن    

 لى  لسيد     بري  محمد     بثمن 100 

دهم للحصة  

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة    -

من شركة ذ ت  ملسوولية  ملحدودة 

د ت  لشريك  لوحيد   لى شركة د ت 

 ملسوولية   ملحدودة  

مسيف     حسن  عاجي  -تعيين 

للشركة   

-تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة  

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية قصبة تادلة تحت  عدد 4   

بتاجيخ  13/01/2020.

29 C

H.I.MINES ET CARRIERES
 لعنو ن : زنقة  لحنصالي جقم 15 حي 

 ملقاومة قصبة تادلة
جقم  لسجل  لتجاجي -1727-

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

03/12/2019 تم إنشاء شركة  ذ ت 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد تحمل   لخصائص  لتالية:

 لتسمية:

H.I.MINES ET CARRIERES
 15  لعنو ن : زنقة  لحنصالي جقم 

حي  ملقاومة قصبة تادلة.
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:  ستغالل  ملقالع    لغــرض 

تسويق  لكتل  لرخامية  و ملنارم 

 لخام و لبالط  لرخامي  لنهائي

جأس  ملــال 100.000 دجهم مقسم 

قيمتها  حصة  رتماعية   1000 إلى 

100دجهم 

-  لسيد :حسني عصام  لقاطن ب 

مالقا  سبانيا  6متلك 1000 حصة  

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد6ة

مدة  لشركة : 99 سنة

 ملسيف : حسني  ملختاج  لقاطن ب 

بر كة قصبة تادلة 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

تحت جقم  قصبة تادلة    البتد ئية  

154 تاجيخ 12/12/2019.

30 C

 STE  ACADÉMIE

  GARDIENNAGE SPÉCIALE

شركـــة ذ ت  ملسؤوليـــة  ملحـــدودة 

بشريـــك و حـــد

جأسمـــــال: 100.000 دجهـــم

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

25159

 ملقر  الرتماعي : شاجع  ملأمون 

 لطابق  لثاني جقم -117 تطو ن.

تغييـــر تسميـــة للشركـــة
محضـر  لجمـع  بمقت�سى 

بتاجيخ   لعـام  الستثنائـي  ملـؤجخ 

تغييـــر  لشركــة  تـــم   12/02/2019

 STE  ACADÉMIE  لحالـــي 

   GARDIENNAGE SPÉCIALE

 STE إلــى  الســـم  لجد6ـــد 

     GARDIENNAGE SPECIFIQUE

كتابة  لدى  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتطو ن 

بتاجيــــخ   02/01/2020 تحت جقم 14.
مقتطـــف للنشـــر و لبيـــان

31 C

 ملركز  لجهوي لالستثماج

رهة  لد ج  لبيضاء - سطات

ملحقة برشيد

AIT ELCAID.H.A  SARL 
عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 
تم  ببفشيد   02/01/2020 بتاجيخ  
ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 
تحمل  و لتي   ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص    لتالية :
 لتسمية  :

 AIT ELCAID.H.A  SARL 
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة 
  لهدف  الرتماعي:  منعش عقاجي
جأس  ملال : حدد جأسمال  لشركة 

بمبلغ 100.000  دجهم في 6د 
  80.000 - عبد  لرحمن  لقائدي  

دجهم
    20.000 حفيظة  لقا6دي   -  

دجهم 
من  سنة  بتد ء   99  : - ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
 31 6نا6ر إلى   1 : من   لسنة  ملالية 

ديسمبف من كل عام.
 ملقر  الرتماعي : كيلومتف 5 طريق 

سيدي  ملكي برشيد
حق  لتسييف  أعطي   لتسييف: 
:  عبد  لرحمن  لقائدي  ملدة  للسيد 

غيف محددة.
تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
 لقانوني باملحكمة  البتد ئية ببفشيد 
تحت جقم 59/2020 كما تم تسجيل 
بتاجيخ  بالسجل  لتجاجي   لشركة 

22/01/2020 تحت عدد  351 13. 
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 ملركز  لجهوي لالستثماج

رهة  لد ج  لبيضاء - سطات

ملحقة برشيد

RAFISAYR SARL
عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى   
بتاجيخ  23/12/2019 بالد ج  لبيضاء 
لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي  تم 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي تحمل 

 لخصائص    لتالية :
 RAFISAYR  SARL :  لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
 ملسؤولية  ملحدودة .

  لهدف  الرتماعي : كر ء  لسياج ت 
بدون سائق

جأس  ملال : حدد جأسمال  لشركة 
بمبلغ 100.000  دجهم في 6د 

-  مينة  لر فض  50.000    دجهم
 -  لهاشمي جزقي  50.000    دجهم 

من  سنة  بتد ء   99  : - ملدة 
 لتأسيس  لنهائي.

 31 6نا6ر إلى   1 : من   لسنة  ملالية 
ديسمبف من كل عام.

زنقة إدجيس   22  :  ملقر  الرتماعي 
 لحريزي  لحي  لحسني برشيد.

حق  لتسييف  أعطي   :  لتسييف 
غيف  ملدة  :  مينة  لر فض   للسيدة 

محددة.
تم  إل6د ع   إل6د ع  لقانوني: 
 لقانوني باملحكمة  البتد ئية ببفشيد 
تحت جقم 45/2020 كما تم تسجيل 
بتاجيخ  بالسجل  لتجاجي   لشركة 

17/01/2020 تحت عدد 13341.
33 C

 ملركز  لجهوي لالستثماج

رهة  لد ج  لبيضاء - سطات

ملحقة برشيد

 BODOMA SERVICES
 SARL AU 

عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 
بأوالد  صالح    19/12/2019 بتاجيخ  
تم وضع  لنظام  ألسا�سي لشركة ذ ت 
وحيد  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل  لخصائص    لتالية :
 لتسمية  :

BODOMA SERVICES SARL AU 
ذ ت  شركة   لصفة  لقانونية: 

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك وحيد
 IMPORT  :  لهدف  الرتماعي 
 DES PRODUITS ALIMENTAIRES
    ET ENTRETIEN DISTRIBUTION

ET SERVICE
جأس  ملال : حدد جأسمال  لشركة 

بمبلغ 10.000  دجهم في 6د 
- سفيان ربيف   10.000 دجهم 

من  سنة  بتد ء   99  : - ملدة 
 لتأسيس  لنهائي.

إلى 6نا6ر   1 من   :   لسنة  ملالية 
 31 ديسمبف من كل عام.

38 تجزئة   ملقر  الرتماعي :  لرقم 
 ونا  لدجوة برشيد

حق  لتسييف  أعطي   :  لتسييف 
للسيد:  سفيان ربيف ملدة غيف محددة.
تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
 لقانوني باملحكمة  البتد ئية ببفشيد 
تحت جقم 84/2020 كما تم تسجيل 
بتاجيخ  بالسجل  لتجاجي   لشركة 

29/01/2020 تحت عدد 13377.
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 ملركز  لجهوي لالستثماج

رهة  لد ج  لبيضاء - سطات

ملحقة برشيد

 MAROC INNOVATION
 QUALITE  SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى   
تم  ببفشيد   27/01/2020 بتاجيخ 
ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 
وحيد  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل  لخصائص    لتالية :
 لتسمية  :    

 MAROC INNOVATION
QUALITE  SARL AU

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
 ملسؤولية  ملحدودة لشريك وحيد

  لهدف  الرتماعي :  شغال  لبناء
جأس  ملال: حدد جأسمال  لشركة 

بمبلغ 100.000  دجهم في 6د 
- فتيحة ملعا�سي 100.000 دجهم 

من  سنة  بتد ء   99 - ملدة: 
 لتأسيس  لنهائي.

 31 6نا6ر إلى   1 من   لسنة  ملالية: 
ديسمبف من كل عام.

شاجع    13  ملقر  الرتماعي:  لرقم 
تجزئة  ليسر   3 v  لطابق  محمد 

22100 برشيد
حق  لتسييف  أعطي   :  لتسييف 
غيف  ملدة  ملعا�سي   فتيحة  للسيد:  

محددة.
تم  إل6د ع   إل6د ع  لقانوني: 
 لقانوني باملحكمة  البتد ئية ببفشيد 
تحت جقم 83/2020 كما تم تسجيل 
بتاجيخ  بالسجل  لتجاجي   لشركة 

29/01/2020 تحت عدد 13379.
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 LA BOUTONNIERE
SARL

 لعنو ن :شاجع  ملتنبي جقم 24 
حي  لوفاء  لطابق  ألول 

بني مالل 
جقم  لسجل  لتجاجي -9849-

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة   إنشاء  تم   12/01/2020
تحمل   ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :
 لتسمية :

LA BOUTONNIERE SARL
24 حي  : شاجع  ملتنبي جقم  عنو ن 

 لوفاء  لطابق  ألول بني مالل.
 لغــرض:  ستغالل  ملنارم   
 الستيف د و لتصد6ر/ الشغال  لعامة 

 و  لبناء.
دجهم   100.000  : جأس  ملــال 
حصة  رتماعية   1000 إلى  مقسم 

قيمتها 100 دجهم .
-  لسيد :  حمد حريص  لقاطن 

بتجزئة  لشمس 2 جقم 44 بني مالل
- 6متلك 500  حصة

و حي  عبد  لرز ق   : -  لسيد 
حمد ن  قامة  ملز ج  باوالد   لقاطن 
شاجع 20 غشت  لطابق 4 جقم 11 بني 

مالل.
- 6متلك 500 حصة.

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد6ة.
مدة  لشركة : 99 سنة.

 ملسيف : عبد  لرز ق و حي  لقاطن 
 20 باوالد حمد ن  قامة  ملز ج شاجع 

غشت  لطابق 4 جقم 11 بني مالل.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 49 جقم  تحت  مالل  بني   البتد ئية 

تاجيخ 22/01/2020.
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 ALQASIM SAFI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ  بأسفي  
 ALQASIM تأسيس شركة:  تم   قد 
SAFI شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية : 

 لصفة  لقانونية :    
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

:  شغال   لهدف  الرتماعي 
مختلفة  و  لبناء .

دجهم    100.000  : جأس  ملال 
مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 
دجهم للحصة   لو حدة  ملودعة من 

طرف :
بوطريق  عبد  لعزيز   لسيد 

50.000 دجهم.
 لسيد  لعقيل عبد هللا  بن عبد 

 لكريم    50.000 دجهم
 لتسييف  :  لسيد مضمون محمد.

مدة :  99سنة. 
 01 من  تبتدئ   لسنة  ملالية: 

6نا6ر لى غا6ة 31 درنبف من كل سنة 
زنقة   42 جقم   :  ملقر  الرتماعي 

كوجسيكا  عزي   لدجعي  سفي.
 لقيد بالسجل  لتجاجي تم بتاجيخ 

2020/01/22 تحت  لرقم10147 
مقتطف للنشر و إلشهاج
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Cabinet Lagune Expertise

HAME FOOD  SARL AU
Constitution d’une SARL AU

بتاجيخ  عرفي  عقد   بمور  
2019 تم تشكيل شركة  13 نوفمبف  
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد  لخصائص  لتالية
 HAME FOOD  SARL  :   السم 

 AU
  لغرض

وتهدف  لشركة في  ملغرب و لخاجج 
 لى : 

توزيع  ملنتجات   ، •  لغذ ء  لعام 
 لغذ ئية.

•  لتجاجة  لعامة،  لخدمات 
بأي  و لتصد6ر   ملختلفة،  الستيف د 
قابل  منتج  أي  أشكال  من  شكل 

للتسويق.
رميع  لعمليات  لتجاجية،   •
 لوطنية و لدولية،  ستيف د وتصد6ر 
وتوزيع رميع  ملنتجات و لسلع غيف 

 ملحظوجة.

تعبئة وتغليف وتسويق وتوزيع   •
رميع أنو ع  لشاي.

• إنشاء أو حيازة، تشغيل مباشر، 
فروع  إد جة،  ستئجاج شهرة،  تأريف، 
بأي  6مكن  ستخد مها  مباني  أو 

طريقة لل�سيء  ملذكوج أعاله.
رميع  ملعامالت  بصفة عامة،   •
أو  أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجاجية 
 لعقاجية مرتبطة بشكل مباشر أو غيف 
مباشر بكائن  لشركة أو كائن مماثل 
أو ردول أو ملحق يسهم في تطويرها.

سوميا  إقامة   408 جقم   :  ملقر 
شاجع  لوالء جقم 02 ،  لد خلة

 ملدة : 99 سنة من تاجيخ  لتسجيل 
في  لسجل  لتجاجي

ألف   مئة   : جأس  ملال  الرتماعي 
جأس  وينقسم  دجهم.   )100.000(
من  حصة   )1000( ألف  إلى   ملال 
تمثل  دجهم لكل منهما،   )100( مائة 
و ملدفوعة  في  لنقد  مساهمات 

بالكامل.
توزيع  لر س مال  الرتماعي

-  لسيد عبد هللا أبو شكري 1000 
حصة؛

 إلد جة:  لسيد عبد هللا أبو شكري.
6نا6ر   1 في  تبدأ   لسنة  ملالية: 

وتنتهي في 31 درنبف من كل عام
 إل6د ع  لقانوني: منجز عند كات  
لو د  باملحكمة  البتد ئية    لضبط 
تحت   2019 درنبف   12  لذه  6وم 
جقم 2019/1321 وسجلت تحت جقم 

.15007
 لنسخ و لبيان
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 OAAMI SUD SARL
شـركـة ذ ت مسؤولية محدودة 

جأسمالها 1.000.000 دجهم
مقرها : حي  لحسني شاجع  لوحدة 

جقم 1573 -  لد خلة -
تأسيـــس

بتاجيخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إحد ث  لقانون   ،  08/01/2020
مسؤولية  ذ ت  لشـركـة   ألسا�سي 

محدودة.

 OAAMI SUD SARL  :  لتسميــة 

شـركـة ذ ت مسؤولية محدودة

سو ء  تهدف  لشركة   :  لهــدف 

لحسابها  خاجره  أو  د خل  ملغرب 

 لخاص أو لحساب  لغيف إلى : 

عامة.  شغال  -  شغال  لبناء 

 لهندسة  ملدنية،  شغال  لنجاجة  

PVC،  شغال  لصباغة  و الملنيوم 

 ،.....

-  لنقل بجميع  شكاله،  ستيف د 

وتصد6ر، تجاجة عامة.

رميع  لعمليات  كذلك 

 لصناعية،  لتجاجية،  ملالية  لتي لها 

عالقة مباشرة أو غيف مباشرة بالهدف 

 إلرتماعي. 

حي  لحسني   :  ملقر  الرتماعي 

شاجع  لوحدة جقم 1573 -  لد خلة.

من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملــدة 

 لتأسيس  لنهائـي

في  جأس  ملال  حدد   : جأس  ملـال 

دجهم مقسم على   1.000.000 مبلغ 

10.000 حصة من فئة 100 دجهم

للو حـد لفائدة  لسيد ن :  

 بر هيم  لهاويل   5000 حصة 

 حمد  لهاويل      5000 حصة 

:عهـد تسييـر  لشركـة إلى   لتسييـر 

 لسيد ن : 

•  بر هيم  لهاويل 

•  حمد  لهاويل 

فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 

كل  من  درنبـر   31 في  وتنتهـي  6نا6ـر 

سنـة.

 ألجبــاح : %5 لالحتياط  لقانـــونـي.

 إل6ــد ع  لقانـونـي :

باملحكمـة  تـم  إل6ـد ع  لقانـونـي 

 - رهـة  لد خلة  لوال6ـة   البتد ئية 

، بمد6نـة  لد خلـة 6ـوم  و دي  لذه  

14/01/2020   تحـت عـدد 42/2020 

 لسجل  لتجاجي جقم 15173.   
للنشر و لبيان
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 BICHANE ANNAKHIL SARL
شـركـة ذ ت مسؤولية محدودة 

جأسمالها 100.000 دجهم

مقرها : حي  لنهضة 1 جقم 720    

-  لد خلة -

تأسيـــس
بتاجيخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لقانون  تم   ،13/01/2020

مسؤولية  ذ ت  لشـركـة   ألسا�سي 

محدودة.

 BICHANE  :  لتسميــة 

ذ ت  شـركـة   ANNAKHIL SARL

مسؤولية محدودة

سو ء  تهدف  لشركة   :  لهــدف 

لحسابها  خاجره  أو  د خل  ملغرب 

 لخاص أو لحساب  لغيف إلى : 

وصناعة  لستائر،  لخيام  بيع   -

باملخيم،  ورميع  للو زم  ملرتبطة 

 ستيف د وتصد6ر.

مختلف  وتوزيع  تسويق   -

و لخاججي   لبضائع،  لنقل  لد خلي 

لحساب  لغيف  و  ملختلف  لبضائع 

لحسابه  لخاص.

رميع  لعمليات  كذلك 

 لصناعية،  لتجاجية،  ملالية  لتي لها 

عالقة مباشرة أو غيف مباشرة بالهدف 

 إلرتماعي. 
 ملقر  الرتماعي : حي  لنهضة 1 جقم 

720 -  لد خلة.

تاجيخ  من  سنة  بتد ء   99  ملــدة: 

 لتأسيس  لنهائـي
جأس  ملـال : حدد جأس  ملال في مبلغ 

 1000 على  مقسم  دجهم   100.000

حصة من فئة 100 دجهم

 للو حـد لفائدة  لسادة :  

حميد 6اسين   700 حصة 

عفاف  لغزالني 300 حصة 

 لتسييـر : عهـد تسييـر  لشركـة إلى 

 لسيد : حميد 6اسين 

فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 

كل  من  درنبـر   31 في  وتنتهـي  6نا6ـر 

سنـة.

 ألجبــاح : %5 لالحتياط  لقانـــونـي.

 إل6ــد ع  لقانـونـي :

باملحكمـة  تـم  إل6ـد ع  لقانـونـي 

 - رهـة  لد خلة  لوال6ـة   البتد ئية 

بمد6نـة  لد خلـة 6ـوم  و دي  لذه ، 

21/01/2020   تحـت عـدد 74/2020 

 لسجل  لتجاجي جقم 15227.   
للنشر و لبيان
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ILYADO SERVICES
 لعنو ن : حي قد جة فم  لعنصر جقم 

5 مكرج بني مالل- 

جقم  لسجل  لتجاجي -9843-

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة   إنشاء  تم   02/01/2020

تحمل   ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية:

ILYADO SERVICES : لتسمية 

عنو ن : حي قد جة فم  لعنصر جقم 

5 مكرج بني مالل -  بني مالل

 لغــرض; معالجة  ملعلومات 

آالت  )بائع  ملو د(/  آلالت  ملكتبية، 

وآالت  سجالت  لنقد،   ملحاسبة، 

مماثلة، )تارر(بالتفصيل/تارر

دجهم   100.000  : جأس  ملــال 

حصة  رتماعية   1000 إلى  مقسم 

قيمتها 100 دجهم 

ريل  عبد  لجباج  كو  -  لسيد :  

جقم  بشاجع  لحسن  لثاني   لقاطن 

385 بني مالل  - 6متلك 700  حصة

-  لسيد : 6اسين  كو ريل

 لقاطن بشاجع  لحسن  لثاني جقم 

385 بني مالل

- 6متلك 300 حصة

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد6ة

مدة  لشركة : 99 سنة

ريل  لقاطن   ملسيف : 6اسين  كو 

بني   385 جقم  بشاجع  لحسن  لثاني 

مالل

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

    42 جقم  تحت  مالل  بني   البتد ئية 

بتاجيخ 20/01/2020.
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MANEGEO TRAVAUX

 SARL AU 
 لعنو ن : 319 شاجع محمد  لخامس 

 لطابق 2 بني مالل

 جقم  لسجل  لتجاجي -9851-

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

07/01/2020 تم إنشاء شركة  ذ ت 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد 

 تحمل   لخصائص  لتالية:

 لتسمية: 

 MANEGEO TRAVAUX SARL AU

محمد  شاجع   319  : عنو ن 

 لخامس  لطابق 2 بني مالل 

 لغــرض :  الشغال  لعامة   و  لبناء

دجهم   1.000.000 جأس  ملــال  

مقسمة إلى 10.000 حصة  رتماعية 

قيمتها 100 دجهم 

-  لسيد :  بنعلي مصطفى  لقاطن 

 12 جقم  هللا  عبد  بن  عالل  بشاجع 

 لقصيبة

- 6متلك 10000  حصة

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد6ة

مدة  لشركة : 99 سنة

 ملسيف :  بنعلي مصطفى  لقاطن 

 12 جقم  هللا  عبد  بن  عالل  بشاجع 

 لقصيبة

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

  51 جقم  تحت  مالل  بني   البتد ئية 

تاجيخ 23/01/2020.

42 C

 ALLIANCE DES SENS  SARL
 لعنو ن : عند شركة سكود6  كلم 

3 طريق  لفقيه بن صالح بني مالل 

- بني مالل

جقم  لسجل  لتجاجي -9837-

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة   إنشاء  تم   08/01/2020

تحمل   ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية:

 ALLIANCE DES SENS :لتسمية 

عنو ن : عند شركة سكود6    كلم 

3   طريق  لفقيه بن صالح بني مالل

بني مالل

 لغــرض: ممول حفالت و تارر

دجهم    100.000 جأس  ملــال  

حصة  رتماعية   1000 إلى  مقسم 

قيمتها 100دجهم 

حسناء  -  لسيدة :  د دس 

 لقاطنة في حي  الد جسة زنقة جقم 85 

بني مالل

- تمتلك 950 حصة

-  لسيد :  ملكرد فؤ د  لقاطن في 
حي كاسطوج شاجع بوزكري بن خلوق 

 لرقم 112 بني مالل

- 6متلك 50 حصة 

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد6ة

مدة  لشركة : 99 سنة

في  فؤ د  لقاطن   ملسيف :  ملكرد 
حي كاسطوج شاجع بوزكري بن خلوق 

 لرقم 112 بني مالل

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 32 جقم  تحت  مالل  بني   البتد ئية 

تاجيخ 15/01/2020.

43 C

CLASS NOR SERVICES SARL
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
كالس نوج سيففيس ش م م 

  GH11 مرك   روهرة تطو ن بلوك 

إقامة 4  لطابق 1  لشقة 7 - تطو ن
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

 22729

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 15/11/2019 في   الستثنائي  ملؤجخ 

للشركة  تم تحويل  لشكل  لقانوني 

محدودة   مسؤولية  ذ ت  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى 

للشريك  لوحيد .

تم  إل6د ع  لقانوني بتطو ن بتاجيخ 

11/12/2019 تحت جقم2418.
للخالصة و  لبيان

44 C
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 WALAHOU GARDIENNAGE
SARL

شـركـة ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 
جأسمالها 100.000 دجهم

شاجع سيدي  حمد لعرو�سي زنقة 
 لصويرة عماجة بوسيف جقم 01 - 

 لد خلة - لد خلة-
تأسيـــس

 15 بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لقانون  تم   2020 6نا6ر 
ذ ت  ملسؤولية  لشـركـة   ألسا�سي 

 ملحدودة.
ذ ت   شـركـة   :  لتسميــة 
 WALAHOU«  ملسؤولية  ملحدودة 

« GARDIENNAGE  SARL
سو ء  تهدف  لشركة   :  لهــدف 
لحسابها  خاجره  أو  د خل  ملغرب 

 لخاص أو لحساب  لغيف إلى :
 المن و  لحر سة 

كذلك رميع  لعمليات  لصناعية، 
 لتجاجية،  ملالية و  لعقاجية  لتي لها 
عالقة مباشرة أو غيف مباشرة بالهدف 

 إلرتماعي. 
سيدي  شاجع   :  ملقر  الرتماعي 
 حمد لعرو�سي زنقة  لصويرة عماجة 

بوسيف جقم 01 -  لد خلة
من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملــدة 

 لتأسيس  لنهائـي
جأس  ملـال : حدد جأس  ملال في مبلغ 
 100 على  مقسم  دجهم   100.000
للو حـد  دجهم   100 فئة  من  حصة 

لفائدة  لسادة:  
- بوسيف كجمولة  50 حصة

- بوسيف مماي   50 حصة
 لتسييـر : عهـد تسييـر  لشركـة إلى 

 لسيدة  : بوسيف كجمولة
فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  درنبـر   31 في  وتنتهـي  6نا6ـر 

سنـة.
 ألجبــاح : %5 لالحتياط  لقانـــونـي. 

 إل6ــد ع  لقانـونـي :
باملحكمـة  تـم  إل6ـد ع  لقانـونـي 
 البتد ئية لوال6ـة رهـة  لد خلة  و دي 
 لذه  بمد6نـة  لد خلـة 6ـوم 22 6نا6ر 
2020  تحـت عـدد 85/2020  لسجل 

 لتجاجي جقم 15243.   
للنشر و لبيان

45 C

TRIANGLE INFORMATIQUE
تأسيس شركـة

شركـة محدودة  ملسؤولية  د ت 

شريك وحيد

جأسمالها 100.000  دجهم

 ملقر  الرتماعي: C 17،  لطابق 

 الول،  ملركز  لتجاجي  لجزيرة مول،  

زنقة بن دغة،  لجد6دة.

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي:

12221

في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتاجيخ  ومسجل   ،2020 6نا6ر   12  

تم إعد د  لقانون   ،2020 6نا6ر   30

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية:

محدودة  شركـة  شكل  لشركة: 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

 تسمية  لشركة :

 TRIANGLE INFORMATIQUE

و صالح  بيع   : غـرض  لشركة 

 ملعد ت  ملعلوماتية.

عنو ن  ملقر  الرتماعي:

C،  لطابق  الول،  ملركز   17

 لتجاجي  لجزيرة مول،  زنقة بن دغة، 

 لجد6دة.

محدد  :  ملبلغ  جأسمال  لشركة 

 1000 دجهم مقسم إلى   100.000 في 

دجهم   100 بقيمة  حصة  رتماعية 

في  سم  لشريك  للحصة  لو حدة 

 لوحيد : 

 1000  : -  لسيد عبد هللا  لجبلي 

حصة  رتماعية.

 لتسييف : 6د6ر  لشركة  لسيد عبد 

هللا  لجبلي  لحامل للبطاقة  لوطنية 

112428WA ملدة غيف  للتعريف جقم 

محدودة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد6دة بتاجيخ 

04 فبف 6ر 2020 تحت جقم 24770.
خالصة وبيان

46 C

QLIXY
تأسيس شركـة

شركـة محدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد

جأسمالها 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي: تجزئة  لنخلة، جقم 

72، عماجة A،  لشقة 2،  لجد6دة.

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي:

12227

 29 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 

     04 بتاجيخ   ومسجل   ،2020 6نا6ر 

إعد د  لقانون  تم   ،2020 فبف 6ر 

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

 QLIXY : تسمية  لشركة

غـرض  لشركة :  ستيف د وتصد6ر 

 ملعد ت  اللكتفونية و لكهربائية.

وتصد6ر  ملعد ت  وتوزيع  بيع 

 اللكتفونية و لكهربائية.

 خدمات بعد  لبيع.

عنو ن  ملقر  الرتماعي :

 ،A تجزئة  لنخلة، جقم 72، عماجة

 لشقة 2،  لجد6دة.

محدد  جأسمال  لشركة:  ملبلغ   

 1000 دجهم مقسم إلى   100.000 في 

دجهم   100 بقيمة  حصة  رتماعية 

في  سم  لشريك  للحصة  لو حدة  

 لوحيد: 

 1000  : رنان  محمد  -  لسيد 

حصة  رتماعية.

6د6ر  لشركة  لسيد   :  لتسييف 

للبطاقة  رنان  لحامل  محمد 

  591548I جقم  للتعريف   لوطنية 

ملدة غيف محدودة.

تم  إل6د ع   إل6د ع  لقانوني: 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد6دة بتاجيخ 

05 فبف 6ر 2020 تحت جقم 24772.
 خالصة وبيان

47 C

 SOCIETE AFRICAINE

 DE COMMERCE ET

REALISATION  SACR

SARL-AU 
تأسيس شركـة

شركـة محدودة  ملسؤولية 

 ذ ت شريك وحيد
جأسمالها 100.000  دجهم

 ،II ملقر  الرتماعي: تجزئة  لنجد 

 لبقعة جقم F4، عماجة  لباب، 

 لطابق  لر بع،  لشقة 9،  لجد6دة.
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي:

12201

بمقت�سى عقد  عرفي مؤجخ في 02 

6نا6ر 2020، ومسجل بتاجيخ 12 6نا6ر 

إعد د  لقانون  ألسا�سي  تم   ،2020

لشركة محدودة  ملسؤولية باملميز ت 

 لتالية :

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

تسمية  لشركة :

 SOCIETE AFRICAINE DE

  COMMERCE ET REALISATION

SACR  SARL-AU

غـرض  لشركة : 

لألشغال  لكهربائية  شركة 

و مليكانيكية.

بيع  للو زم و ملعد ت  ملعلوماتية.

عنو ن  ملقر  الرتماعي :

 ،F4 II،  لبقعة جقم  تجزئة  لنجد 

عماجة  لباب،  لطابق  لر بع،  لشقة 

9،  لجد6دة.
جأسمال  لشركة:  ملبلغ محدد في 

 1000 إلى  مقسم  دجهم   100.000

 100.00 بقيمة  حصة  رتماعية 

في  سم  للحصة  لو حدة  دجهم 

 لشريك  لوحيد: 

 1000 موهوب:  عدنان  -  لسيد 

حصة  رتماعية.

6د6ر  لشركة  لسيد   :  لتسييف 

للبطاقة  موهوب  لحامل  عدنان 

 MC73279 جقم  للتعريف   لوطنية 

ملدة غيف محدودة.
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تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد6دة بتاجيخ 

22 6نا6ر 2020 تحت جقم 24710.
خالصة وبيان

48 C

SOCIETE 2 PIR
تأسيس شركـة

شركـة محدودة  ملسؤولية  د ت 

شريك وحيد
جأسمالها 10.000  دجهم

 ملقر  الرتماعي: شاجع سركوف ، 

 قامة بدج،  لشقة جقم 9،  لطابق 2، 

 لجد6دة.
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي:

12207

 10 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 

6نا6ر 2020، ومسجل بتاجيخ 15 6نا6ر 

إعد د  لقانون  ألسا�سي  تم   ،2020

لشركة محدودة  ملسؤولية باملميز ت 

 لتالية :

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

 SOCIETE 2 PIR : تسمية  لشركة

غـرض  لشركة :  

بيع مقاولة لالستيف د و لتصد6ر.

مر قبة وضمان  لجودة في معا6يف 

 لبناء و لبيئة.

عنو ن  ملقر  الرتماعي:

شاجع سركوف،  قامة بدج،  لشقة 
جقم 9،  لطابق 2،  لجد6دة.

جأسمال  لشركة:  ملبلغ محدد في 

 1000 إلى  مقسم  دجهم   100.000

دجهم   100 بقيمة  حصة  رتماعية 

في  سم  لشريك  للحصة  لو حدة  

 لوحيد: 

 REGIS PIERRE -  لسيد 

حصة   1000  :  MAROCCO

 رتماعية.

6د6ر  لشركة  لسيد   لتسييف: 

 REGIS PIERRE MAROCCO

جقم  لبطاقة  لتسجيل   لحامل 

M002014W ملدة غيف محدودة.

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  البتد ئية بالجد6دة بتاجيخ 

22 6نا6ر 2020 تحت جقم 24715.
خالصة وبيان

49 C

CAP NEW CONCEPT
شركـة محدودة  ملسؤولية 
جأسمالها 100.000  دجهم

 ملقر  الرتماعي: كر ج جقم 2،  لطابق 
 لسفلي، تجزئة  لنخيل،  لجد6دة.
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي:

12239
تأسيس شركـة

في مؤجخ  عرفي  عقد    بمقت�سى 
بتاجيخ  ومسجل   ،2020 6نا6ر   12  
تم إعد د  لقانون   ،2020 6نا6ر   27
 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية:
محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية.
تسمية  لشركة :

 CAP NEW CONCEPT
نقل  في  وسيط   : غـرض  لشركة 

 ملسافرين.
و شغال  ألشغال  لبناء  مقاولة 

مختلفة.
 ستيف د- تصد6ر.

 لنقل  لدولي.
عنو ن  ملقر  الرتماعي:

2،  لطابق  لسفلي،  جقم  كر ج 
تجزئة  لنخيل،  لجد6دة.

محدد  :  ملبلغ  جأسمال  لشركة 
 1000 دجهم مقسم إلى   100.000 في 
دجهم   100 بقيمة  حصة  رتماعية 
للحصة  لو حدة موزعة على  لشركاء 

كالتالي : 
 400  : قبا�سي  عصام  -  لسيد 

حصة  رتماعية.
 200 خليل:  فاطمة  -  لسيدة 

حصة  رتماعية.
 200  : قبا�سي  سناء  -  النسة 

حصة  رتماعية.
 200  : قبا�سي  سفيان  -  لسيد 

حصة  رتماعية.

6د6ر  لشركة  لسيد   لتسييف: 
عصام قبا�سي و النسة سناء قبا�سي 

ملدة غيف محدودة.
تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  البتد ئية بالجد6دة بتاجيخ 

29 6نا6ر 2020 تحت جقم 24747.
خالصة وبيان

50 C

 STE HAIDACHE SERVICES
 CONSTRUCTION

شركـة محدودة  ملسؤولية 
 ذ ت شريك وحيد

جأسمالها 100.000  دجهم
 ملقر  الرتماعي: محل بالطابق 
 لسفلي، دو ج  لشويرف، فخدة 

لهمامدة، رماعة  لحوزية،  قليم 
 لجد6دة.

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي:
12225

تأسيس شركـة
في مؤجخ  عرفي  عقد    بمقت�سى 
بتاجيخ  ومسجل   ،2020 6نا6ر   02  
تم إعد د  لقانون   ،2020 6نا6ر   22
 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :
محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.
 تسمية  لشركة :

 STE HAIDACHE SERVICES
CONSTRUCTION

مقاولة ألشغال   : غـرض  لشركة 
 لبناء و لهندسة  ملدنية.

عنو ن  ملقر  الرتماعي :
دو ج  بالطابق  لسفلي،  محل 
رماعة  لهمامدة،  فخدة   لشويرف، 

 لحوزية،  قليم  لجد6دة.
محدد  :  ملبلغ  جأسمال  لشركة 
   1000 دجهم مقسم إلى   100.000 في 
دجهم   100 بقيمة  حصة  رتماعية 
في  سم  لشريك  للحصة  لو حدة  

 لوحيد: 
 1000  : -  لسيد سعيد حيد ش 

حصة  رتماعية.

6د6ر  لشركة  لسيد   لتسييف: 
للبطاقة  حيد ش  لحامل  سعيد 
 MA98022 جقم  للتعريف   لوطنية 

ملدة غيف محدودة.
تم  إل6د ع   إل6د ع  لقانوني: 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  البتد ئية بالجد6دة بتاجيخ 

28 6نا6ر 2020 تحت جقم 24733.
خالصة وبيان

51 C

 TRAVAUX STAR BENZINE
شركـة محدودة  ملسؤولية 

 ذ ت شريك وحيد
جأسمالها 100.000 دجهم

 ملقر  الرتماعي : دو ج ملنادلة، 
رماعة موالي عبد هللا،  قليم 

 لجد6دة.
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي:

12245
تأسيس شركـة

في مؤجخ  عرفي  عقد    بمقت�سى 
بتاجيخ  ومسجل   ،2020 6نا6ر   10  
تم إعد د  لقانون   ،2020 6نا6ر   30
 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية:
محدودة  شركـة  شكل  لشركة: 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.
تسمية  لشركة :

TRAVAUX STAR BENZINE
ألشغال  شركة   : غـرض  لشركة 

 لبناء و لهندسة  ملدنية.
عنو ن  ملقر  الرتماعي:

، رماعة موالي عبد  دو ج ملنادلة 
هللا،  قليم  لجد6دة.

جأسمال  لشركة:  ملبلغ محدد في 
 1000 إلى  مقسم  دجهم   100.000
دجهم   100 بقيمة  حصة  رتماعية 
في  سم  لشريك  للحصة  لو حدة  

 لوحيد: 
 1000  : -  لسيد  حمد بن  لزين 

حصة  رتماعية.
6د6ر  لشركة  لسيد   لتسييف: 
للبطاقة  بن  لزين  لحامل   حمد 
 M392718 جقم  للتعريف   لوطنية 

ملدة غيف محدودة.
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تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  البتد ئية بالجد6دة بتاجيخ 

03 فبف 6ر 2020 تحت جقم 24721.
خالصة وبيان

52 C

 COUSCOUSSY
شركـة محدودة  ملسؤولية  

جأسمالها 10.000  دجهم
 ملقر  الرتماعي: دو ج �سي بوشعي ، 
سيدي  سماعيل،  قليم  لجد6دة.
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي:

12229
تأسيس شركـة

في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بتاجيخ  ومسجل   ،2020 6نا6ر   15  
تم إعد د  لقانون   ،2020 6نا6ر   21
 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية:
محدودة  شركـة  شكل  لشركة: 

 ملسؤولية.
COUSCOUSSY : تسمية  لشركة
وتسويق  :  نتاج  غـرض  لشركة 

 لكسكس و لعجائن  لغد ئية.
عنو ن  ملقر  الرتماعي:

سيدي  بوشعي ،  �سي  دو ج 
 سماعيل،  قليم  لجد6دة.

جأسمال  لشركة:  ملبلغ محدد في 
10.000 دجهم مقسم إلى 100 حصة 
100 دجهم للحصة   رتماعية بقيمة 

 لو حدة  في  سمي  لشريكتين: 
 50  : خد6جة بلحارة  -  لسيدة  

حصة  رتماعية.
حصة   50  لسيدة حنان شكري: 

 رتماعية.
تد6ر  لشركة  لسيدة    لتسييف: 
حنان  و  لسيدة   بلحارة   خد6جة 

شكري للتعريف ملدة غيف محدودة.
تم  إل6د ع   إل6د ع  لقانوني: 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  البتد ئية بالجد6دة بتاجيخ 

28 6نا6ر 2020 تحت جقم 24742.
 خالصة وبيان

53 C

DOCTONET 
شركـة محدودة  ملسؤولية 

 ذ ت شريك وحيد

جأسمالها 10.000  دجهم

 ملقر  الرتماعي:  قامة  نس 2، 

 لشقة جقم 19، شاجع  لسنابل ، 

 لجد6دة.

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي:

12221

تأسيس شركـة
في مؤجخ  عرفي  عقد    بمقت�سى 

بتاجيخ  ومسجل   ،2020 6نا6ر   10  

تم إعد د  لقانون   ،2020 6نا6ر   22

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :

محدودة  شركـة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

 DOCTONET : تسمية  لشركة

:  لبفمجة وتحليل  غـرض  لشركة 

 النظمة  ملعلوماتية.

في  خدمات  الستشاجة  تقد6م 

مجال  ملعلوميات.

عنو ن  ملقر  الرتماعي:

 ،19 جقم  2،  لشقة   قامة  نس 

شاجع  لسنابل،  لجد6دة .

:  ملبلغ محدد في  جأسمال  لشركة 

10.000 دجهم مقسم إلى 100 حصة 

دجهم   100.00 بقيمة   رتماعية 

في  سم  لشريك  للحصة  لو حدة  

 لوحيد: 

 100  : 6اسين  لزناتي  -  لسيد 

حصة  رتماعية.

6د6ر  لشركة  لسيد   لتسييف: 

للبطاقة  6اسين  لزناتي  لحامل 

 M442330 جقم  للتعريف   لوطنية 

ملدة غيف محدودة.

تم  إل6د ع   إل6د ع  لقانوني: 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد6دة بتاجيخ 

27 6نا6ر 2020 تحت جقم 24722.
 خالصة وبيان

54 C

NAJD ELECTRIC
شركـة محدودة  ملسؤولية 

 ذ ت شريك وحيد
جأسمالها 10.000  دجهم

 ملقر  الرتماعي: محلل تجاجي 

بالطابق  لسفلي، ملك  6ة 1،  لبقعة 
جقم 21،  لنجد FD1،  لجد6دة.
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي:

12193

تأسيس شركـة
في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتاجيخ  ومسجل   ،2020 6نا6ر   09  
تم إعد د  لقانون   ،2020 6نا6ر   13

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية:

محدودة  شركـة  شكل  لشركة: 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

 NAJD  : تسمية  لشركة 

ELECTRIC

بيع  لتجهيز ت   : غـرض  لشركة 

 لكهربائية.

و  الشغال  مقاولة ألشغال  لبناء 

 ملختلفة.

 ستيف د- تصد6ر.

عنو ن  ملقر  الرتماعي :

بالطابق  لسفلي،  تجاجي  محل 

21،  لنجد  1،  لبقعة جقم  ملك  6ة 

FD1،  لجد6دة.
جأسمال  لشركة:  ملبلغ محدد في 

10.000 دجهم مقسم إلى 100 حصة 

100 دجهم للحصة   رتماعية بقيمة 

 لو حدة  في  سم  لشريك  لوحيد: 

 100  : محمد  ملي�سي  -  لسيد 

حصة  رتماعية.

6د6ر  لشركة  لسيد   لتسييف: 

للبطاقة  محمد  ملي�سي  لحامل 

 M221575 جقم  للتعريف   لوطنية 

ملدة غيف محدودة.

تم  إل6د ع   إل6د ع  لقانوني: 

لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بالجد6دة بتاجيخ 

21 6نا6ر 2020 تحت جقم 24704.
خالصة وبيان

55 C

    VALENCIA MAR  SNC
شـركـة  لتضامن

جأسمالها  10.000 دجهم
مقرها   حي  لبيشات جقم 1-1552 

- لد خلة-
 تأسيـــس

بتاجيخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لقانون  تم   ،27/05/2019

 ألسا�سي  لشـركـة  لتضامن .
 VALENCIA MAR  :  لتسميــة 

SNC  شـركـة  لتضامن
 لهــدف :

تهدف  لشركة في  ملغرب  و  لخاجج 
سو ء لحسابها أو لحساب  لغيف : 

فو كه  و  و  ألسماك  تربية  ملحاج 
 لبحر و  لصدفيات .....

خلق و ستغالل وحد ت  ملعالجة.
رميع  نشطة تربية  الحياء  ملائية. 
 ملقر  الرتماعي : حي  لبيشات جقم 

1-1552،  لد خلة.
تاجيخ  من  سنة  بتد ء   99  ملــدة: 

 لتأسيس  لنهائـي.
في  جأس  ملال  حدد   : جأس  ملـال 
مبلغ 10.000 دجهم مقسم على  100 
للو حـد  دجهم   100 فئة  من  حصة 

لفائدة  لسادة :     
حم   لعبيدي  20 حصة

 لغيالني حنان  20 حصة
عثمان  لعبيدي  20 حصة 

محمد  أوعلي  20 حصة 
 حمد سالم  لعبيدي  20 حصة 

 لتسييـر : عهـد تسييـر   لشركـة إلى 
 لسيد : حم   لعبيدي.

فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  درنبـر   31 في  وتنتهـي  6نا6ـر 

سنـة.
 ألجبــاح : %5 لالحتياط  لقانـــونـي.

 إل6ــد ع  لقانـونـي :
باملحكمـة  تـم  إل6ـد ع  لقانـونـي 
و دي  رهـة  لوال6ـة   البتد ئية 
بمد6نـة  لد خلـة   لذه - لد خلة، 
عـدد  تحـت   10/02/2019 6ـوم 
585/2019    لسجل  لتجاجي جقم 

   .13889
 للنشر و لبيان

56 C
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SILVER COQUILLAGE S.N.C
شـركـة  لتضامن

جأسمالها  10.000 دجهم
مقرها   حي أم  لتون�سي جقم 290 

- لد خلة-    
تأسيـــس

بتاجيخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لقانون  تم   ،12/02/2019

 ألسا�سي  لشـركـة  لتضامن.
 لتسميــة :

  SILVER COQUILLAGE S.N.C
شـركـة  لتضامن

 لهــدف : تهدف  لشركة في  ملغرب 
لحسابها أو لحساب   و  لخاجج سو ء 

 لغيف : 
فو كه  و  و  ألسماك  تربية  ملحاج 

 لبحر و  لصدفيات .....
خلق و ستغالل وحد ت  ملعالجة.

رميع  نشطة تربية  الحياء  ملائية. 
حي أم  لتون�سي   :  ملقر  الرتماعي 

جقم 290،  لد خلة.
تاجيخ  من  سنة  بتد ء   99  ملــدة: 

 لتأسيس  لنهائـي.
في   جأس  ملال  حدد   : جأس  ملـال 
مبلغ 10.000 دجهم مقسم على 100 
للو حـد  دجهم   100 فئة  من  حصة 

لفائدة  لسادة :     
 حجبوهة  محيمد ت  20 حصة

متو حمية  20 حصة
 بنتة  لحرزوي  20 حصة 

محمد  محيمد ت  20 حصة 
لفضل  محيمد ت  20 حصة 

 لتسييـر : عهـد تسييـر   لشركـة إلى 
 لسيدة :   حجبوهة  محيمد ت

فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  درنبـر   31 في  وتنتهـي  6نا6ـر 

سنـة.
 ألجبــاح : %5 لالحتياط  لقانـــونـي.

 إل6ــد ع  لقانـونـي :
باملحكمـة  تـم  إل6ـد ع  لقانـونـي 
و دي  رهـة  لوال6ـة   البتد ئية 
بمد6نـة  لد خلـة   لذه - لد خلة، 
عـدد  تحـت   18/02/2019 6ـوم 
جقم  210/2019  لسجل  لتجاجي 

   .13935
للنشر و لبيان

57 C

SAHEL DAHABI S.N.C
شـركـة  لتضامن

جأسمالها  12.000 دجهم
مقرها   ساحة 14 غشت جقم 4 

- لد خلة-    
تأسيـــس

بتاجيخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لقانون  تم   ،22/05/2019

 ألسا�سي  لشـركـة  لتضامن .
 لتسميــة :

شـركـة   SAHEL DAHABI S.N.C
 لتضامن.

 لهــدف : تهدف  لشركة في  ملغرب 
لحسابها أو لحساب   و  لخاجج سو ء 

 لغيف : 
فو كه  و  و  ألسماك  تربية  ملحاج 

 لبحر و  لصدفيات .....
خلق و ستغالل وحد ت  ملعالجة.

رميع  نشطة تربية  الحياء  ملائية. 
 ملقر  الرتماعي : ساحة 14 غشت 

جقم 4،  لد خلة.
من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملــدة 

 لتأسيس  لنهائـي.
في  جأس  ملال  حدد   : جأس  ملـال 
مبلغ 12.000 دجهم مقسم على  120 
للو حـد  دجهم   100 فئة  من  حصة 

لفائدة  لسادة :     
برهي  هل  لنارم  20 حصة.

حياة معيف   20 حصة.
مينة معيف  20 حصة .

سوكينة معيف  20 حصة .
 20 خوتها  هل  لنارم   حكامة 

حصة. 
مياجة  لحافظي  20 حصة.

 لتسييـر : عهـد تسييـر   لشركـة إلى 
 لسيد : برهي  هل  لنارم.

فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  درنبـر   31 في  وتنتهـي  6نا6ـر 

سنـة.
 ألجبــاح : %5 لالحتياط  لقانـــونـي.

 إل6ــد ع  لقانـونـي :
باملحكمـة  تـم  إل6ـد ع  لقانـونـي 
و دي  رهـة  لوال6ـة   البتد ئية 
بمد6نـة  لد خلـة   لذه - لد خلة، 
عـدد  تحـت   31/05/2019 6ـوم 
جقم  570/2019  لسجل  لتجاجي 

   .13829
للنشر و لبيان

58 C

SAHEL COQUILLAGE S.N.C
شـركـة  لتضامن

جأسمالها  10.000 دجهم
      مقرها   حي   كسيكسات زنقة 
 بو كفة جقم 21  - لد خلة-    

تأسيـــس
بتاجيخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لقانون  تم   ،11/02/2019

 ألسا�سي لشـركـة  لتضامن .
 لتسميــة :

  SAHEL COQUILLAGE S.N.C
شـركـة  لتضامن

 لهــدف : تهدف  لشركة في  ملغرب 
لحسابها أو لحساب   و  لخاجج سو ء 

 لغيف : 
فو كه  و  و  ألسماك  تربية  ملحاج 

 لبحر و  لصدفيات .....
خلق و ستغالل وحد ت  ملعالجة.

رميع  نشطة تربية  الحياء  ملائية. 
حي    : 3/-  ملقر  الرتماعي   
 ،21 بو كفة جقم   كسيكسات زنقة  

 لد خلة.
من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملــدة 

 لتأسيس  لنهائـي.
في  جأس  ملال  حدد   : جأس  ملـال 
مبلغ 10.000 دجهم مقسم على  100 
للو حـد  دجهم   100 فئة  من  حصة 

لفائدة  لسادة :     
محمد فاضل بولحيت  20 حصة

بشر ي هنون  20 حصة
 بنت  غري�سي  20 حصة 
رميلة بيون  20 حصة 

 لشيخ  لدجرة   20 حصة 
 لتسييـر : عهـد تسييـر  لشركـة إلى 

 لسيد :   محمد فاضل بولحيت
فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  درنبـر   31 في  وتنتهـي  6نا6ـر 

سنـة.
 ألجبــاح :  %5 لالحتياط  لقانـــونـي.

 إل6ــد ع  لقانـونـي :
باملحكمـة  تـم  إل6ـد ع  لقانـونـي 
و دي  رهـة  لوال6ـة   البتد ئية 
بمد6نـة  لد خلـة   لذه - لد خلة، 
عـدد  تحـت    18/02/2019 6ـوم 
جقم  212/2019  لسجل  لتجاجي 

   .13939
للنشر و لبيان

59 C

OSTRAS  CISNEROS  S.N.C
شـركـة  لتضامن

جأسمالها  10.000 دجهم
مقرها   حي  ملسيفة 01 جقم 15 

- لد خلة-    
تأسيـــس

بتاجيخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لقانون  تم   ،22/05/2019

 ألسا�سي  لشـركـة  لتضامن .
 OSTRAS CISNEROS : لتسميــة 

S.N.C  شـركـة  لتضامن
 لهــدف : تهدف  لشركة في  ملغرب 
لحسابها أو لحساب   و  لخاجج سو ء 

 لغيف : 
فو كه  و  و  ألسماك  تربية  ملحاج 

 لبحر و  لصدفيات .....
خلق و ستغالل وحد ت  ملعالجة.

رميع  نشطة تربية  الحياء  ملائية. 
 01 حي  ملسيفة   :  ملقر  الرتماعي 

جقم 15،  لد خلة.
من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملــدة 

 لتأسيس  لنهائـي.
في  جأس  ملال  حدد   : جأس  ملـال 
مبلغ 10.000 دجهم مقسم على  100 
للو حـد  دجهم   100 فئة  من  حصة 

لفائدة  لسادة :     
سعيد ز هيف 20 حصة

عبد  لرحمان  لعسري    20 حصة
6وسف خي  20 حصة 
خليل بناح   20 حصة 

 حمد  لباجودي   20 حصة 
 لتسييـر :عهـد تسييـر   لشركـة إلى 

 لسيد : سعيد ز هيف 
فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  درنبـر   31 في  وتنتهـي  6نا6ـر 

سنـة.
 ألجبــاح : %5 لالحتياط  لقانـــونـي.

 إل6ــد ع  لقانـونـي :
باملحكمـة  تـم  إل6ـد ع  لقانـونـي 
و دي  رهـة  لوال6ـة   البتد ئية 
بمد6نـة  لد خلـة   لذه - لد خلة، 
عـدد  تحـت    10/02/2019 6ـوم 
جقم  584/2019  لسجل  لتجاجي 

   .13887
للنشر و لبيان

60 C
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MER DES HUITRES   S.N.C
شـركـة  لتضامن

جأسمالها  10.000 دجهم
مقرها حي  لرحمة 5 زنقة 4  جقم 4 

- لد خلة-    
تأسيـــس

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لقانون  تم   ،22/05/2019

 ألسا�سي  لشـركـة  لتضامن .
 لتسميــة :

 MER DES HUITRES S.N.C
شـركـة  لتضامن  

 لهــدف : تهدف  لشركة في  ملغرب 
لحسابها أو لحساب   و  لخاجج سو ء 

 لغيف : 
فو كه  و  و  ألسماك  تربية  ملحاج 

 لبحر و  لصدفيات .....
خلق و ستغالل وحد ت  ملعالجة.

رميع  نشطة تربية  الحياء  ملائية. 
 5 حي  لرحمة   ملقر  الرتماعي: 

زنقة 4  جقم 4،  لد خلة.
تاجيخ  من  سنة  بتد ء   99  ملــدة: 

 لتأسيس  لنهائـي.
في  جأس  ملال  حدد   : جأس  ملـال 
مبلغ 10.000 دجهم مقسم على  100 
للو حـد  دجهم   100 فئة  من  حصة 

لفائدة  لسادة :     
نجاة 6حي   20 حصة.

سيدي  حمد  لذهبي    20 حصة
حمزة بنو   20 حصة .

سالمة بنو   20 حصة .
عبد هللا  لذهبي   20 حصة .

 لتسييـر : عهـد تسييـر   لشركـة إلى 
 لسيدة : نجاة 6حي.

فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  درنبـر   31 في  وتنتهـي  6نا6ـر 

سنـة.
 ألجبــاح : %5 لالحتياط  لقانـــونـي.

II/-  إل6ــد ع  لقانـونـي :
باملحكمـة  تـم  إل6ـد ع  لقانـونـي 
و دي  رهـة  لوال6ـة   البتد ئية 
بمد6نـة  لد خلـة   لذه - لد خلة، 
عـدد  تحـت   11/02/2019 6ـوم 
جقم  590/2019  لسجل  لتجاجي 

   .13897
للنشر و لبيان

61 C

FERME H.DAK S.N.C
شـركـة  لتضامن

جأسمالها  10.000 دجهم
مقرها   حي أم  لتون�سي جقم 29 

- لد خلة-    
تأسيـــس

بتاجيخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لقانون  تم   ،10/02/2019

 ألسا�سي  لشـركـة  لتضامن .
 لتسميــة :

شـركـة     FERME H.DAK SNC  
 لتضامن

 لهــدف : تهدف  لشركة في  ملغرب 
لحسابها أو لحساب   و  لخاجج سو ء 

 لغيف : 
فو كه  و  و  ألسماك  تربية  ملحاج 

 لبحر و  لصدفيات .....
خلق و ستغالل وحد ت  ملعالجة .
رميع  نشطة تربية  الحياء  ملائية. 
حي أم  لتون�سي   :  ملقر  الرتماعي 

جقم 29،  لد خلة.
من تاجيخ  سنة  بتد ء   99  :  ملــدة 

 لتأسيس  لنهائـي.
في  جأس  ملال  حدد   : جأس  ملـال 
مبلغ 10.000 دجهم مقسم على  100 
للو حـد  دجهم   100 فئة  من  حصة 

لفائدة  لسادة :
عزيزة برو  20 حصة

خد6جة  ملوساوي   20 حصة
 لصغييفة ترفيس  20 حصة 

سمية برو  20 حصة 
 لسالك  لعرو�سي  20 حصة 

 لتسييـر : عهـد تسييـر   لشركـة إلى 
 لسيدة : عزيزة برو

فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  درنبـر   31 في  وتنتهـي  6نا6ـر 

سنـة.
 ألجبــاح : %5 لالحتياط  لقانـــونـي.

II/-  إل6ــد ع  لقانـونـي :
باملحكمـة  تـم  إل6ـد ع  لقانـونـي 
و دي  رهـة  لوال6ـة   البتد ئية 
بمد6نـة  لد خلـة   لذه - لد خلة، 
عـدد  تحـت    18/02/2019 6ـوم 
جقم  215/2019  لسجل  لتجاجي 

   .13945
للنشر و لبيان

62 C

DAKHLA READ S.N.C
شـركـة  لتضامن

جأسمالها  10.000 دجهم
مقرها  حي  لغفر ن جقم 75 

- لد خلة-    
تأسيـــس

بتاجيخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
إحد ث  لقانون  تم   ،10/02/2019

 ألسا�سي  لشـركـة  لتضامن .
 لتسميــة :

شـركـة   DAKHLA READ S.N.C
 لتضامن

 لهــدف : تهدف  لشركة في  ملغرب 
لحسابها أو لحساب   و  لخاجج سو ء 

 لغيف : 
فو كه  و  و  ألسماك  تربية  ملحاج 

 لبحر و  لصدفيات .....
خلق و ستغالل وحد ت  ملعالجة.

رميع  نشطة تربية  الحياء  ملائية. 
 ملقر  الرتماعي : حي  لغفر ن جقم 

75،  لد خلة.
تاجيخ  من  سنة  بتد ء   99  ملــدة: 

 لتأسيس  لنهائـي.
في  جأس  ملال  حدد   : جأس  ملـال 
مبلغ 10.000 دجهم مقسم على  100 
للو حـد  دجهم   100 فئة  من  حصة 

لفائدة  لسادة :     
مينتو  لتفوزي   20 حصة

محمد  لبشيف  لتفوزي   20 حصة
سعد ني  لجيالني   20 حصة 

.محمد سالم  لجيالني   20 حصة 
عند هللا  لتفوزي   20 حصة 

 لتسييـر :عهـد تسييـر   لشركـة إلى 
 لسيدة :  مينتو  لتفوزي

فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  درنبـر   31 في  وتنتهـي  6نا6ـر 

سنـة.
 ألجبــاح : %5 لالحتياط  لقانـــونـي.

 إل6ــد ع  لقانـونـي :
باملحكمـة  تـم  إل6ـد ع  لقانـونـي 
و دي  رهـة  لوال6ـة   البتد ئية 
بمد6نـة  لد خلـة   لذه - لد خلة، 
عـدد  تحـت    18/02/2019 6ـوم 
جقم  211/2019  لسجل  لتجاجي 

   .13937
للنشر و لبيان

63 C

T.D.SAF SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 بشريك وحيد 
ج سمالها : 100.000 دجهم

تأسيس شركة
بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية : 
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
 T.D. SAF  : لتسمية 

زراج  : صباغة –  غرض  لشركة 
- شغال مختلقة  و  نشاء ت.

 44 جقم   عنو ن  ملقر  الرتماعي: 
بلوك أ حي  لنهضة ، خريبكة.

مدة  لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة: 

دجهم.
إلى  مقسمة   :  لحصص  لنقد6ة 
دجهم   100 فئة  من  حصة    1000

للحصة موزعة على:  
 100.000  : - عبد  لحفيظ صفر 

دجهما. 
 لحصص  لعينية: 

 سماء  لشركاء  لشخصية 
و لعائلية وعناوينهم:

حي  لنهضة،  أ  بلوك   44 جقم    -
خريبكة  لساكن جقم  44 بلوك أ حي 

 لنهضة ، خريبكة.
توزيع  النصبة على  لشركاء : 

حق  لتسييف  أعطي   :  لتسييف 
عبد  لحفيظ صفر مساهم    للسيد: 

و مسيف ملدة غيف محدودة.
ب  تم  ال6د ع  لقانوني 

 04/02/ 2020 تحت جقم 2193.
64 C

 LA GRANDE MINE SARL
 لعنو ن :  لكائن عند كونتا سات 24 
شاجع  ملتنبي حي  لوفاء  لطابق  الول 

بني مالل
جقم  لسجل  لتجاجي -9825-

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة   إنشاء  تم   12/01/2020
تحمل   ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية:
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 LA GRANDE MINE  لتسمية: 

 SARL

:  لكائن عند كونتا سات  عنو ن 

حي  لوفاء  لطابق  شاجع  ملتنبي   24

 الول بني مالل

 لغــرض: ستغالل  ملعادن/ 

/  ألعمال  و لتصد6ر   الستيف د 

 ملتنوعة أو لبناء.

دجهم    100.000 جأس  ملــال  

حصة  رتماعية   1000 إلى  مقسم 

قيمتها 100 دجهم 

و حي  -  لسيد : عبد  لرز ق 

حمد ن  قامة  ملز ج  باوالد   لقاطن 

20 غشت  لطابق  لر بع  لرقم  شاجع 

11 بني مالل

- 6متلك 500  حصة

حريص  لقاطن  -  لسيد :  حمد 

بتجزئة  لشمس 2 جقم 44 بني مالل 

- 6متلك 500  حصة

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد6ة

مدة  لشركة : 99 سنة

حريص  لقاطن   ملسيف :  حمد 

بتجزئة  لشمس 2 جقم 44 بني مالل

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 جقم  تحت  مالل  بني   البتد ئية 

تاجيخ 28/01/2020.

65 C

 STE  CAFE SNACK ROTANI

HANID SARL AU
237 شاجع محمد  لخامس  بني مالل

بمقت�سى  لقر ج  الستثنائي 

تم   08/01/2020 بتاجيخ   للشركاء 

ما 6لي :

عبد  لعزيز           حنيد  تعيين   -

و ستقالة  لسيد   للشركة  مسيف  

كبوجي فوزية  

- تحيين  لقانون  ألسا�سي للشركة  

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

   43  البتد ئية بني مالل تحت  عدد  

بتاجيخ  17/01/2020.

66 C

 JH COMPANY SARL AU
 لعنو ن :  لشقة جقم 2  لطابق  الول 

جقم 9 تجزئة جيان حي  لتقدم بني 
مالل

جقم  لسجل  لتجاجي -9887-
بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء شركة ذ ت   23/01/2020
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد تحمل  لخصائص  لتالية:
 JH COMPANY SARL : لتسمية 

AU
2  لطابق  جقم  :  لشقة  عنو ن 
تجزئة جيان حي  لتقدم   9  الول جقم 

بني مالل
  لغــرض;  ملقاول  الشغال  لعامة 
و  لبناء / تارر / تارر أدو ت  آلالت، 

 آلالت  لكبيفة،  ملعد ت  لصناعية 
دجهم   100.000  : جأس  ملــال 
حصة  رتماعية   1000 إلى  مقسم 

قيمتها 100 دجهم 
-  لسيد: رو د  حموميد  لقاطن 
 09 بلوك  تزجزيرت  عماجة  تليال  بحي 

شقة 332 تيكيوين  كاد6ر
- 6متلك 1000 حصة

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد6ة
مدة  لشركة : 99 سنة

 ملسيف: رو د  حموميد  لقاطن 
 09 بلوك  تزجزيرت  عماجة  تليال  بحي 

شقة 332 تيكيوين  كاد6ر
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 90 جقم  تحت  مالل  بني   البتد ئية 

تاجيخ 02/02/2020.
67 C

YASMIN-PROMO SARL AU
100.000DH

 عالن عن تأسيس »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد»

بتاجيخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية: 
ذ ت  شركة  شكل  لشركة: 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 YASMIN-PROMO  :لتسمية 
غرض  لشركة :  ملطوج  لعقاجي

جقم    : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
20فيال حي  لكرم، خريبكة.
مدة  لشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ جأسمال  لشركة 
دجهم

إلى  مقسمة   :  لحصص  لنقد6ة 
دجهم   100 فئة  من  حصة    1000

للحصة موزعة على:  
- هشام نفلي : 100000 دجهما. 

 لحصص  لعينية: 
 سماء  لشركاء  لشخصية 

و لعائلية وعناوينهم:
 20 جقم   نفلي  لساكن  هشام   -

فيال حي  لكرم، خريبكة
توزيع  النصبة على  لشركاء : 

حق  لتسييف  أعطي   :  لتسييف 
للسيد: هشام نفلي مساهم  و مسيف 

ملدة غيف محدودة
ب  تم  ال6د ع  لقانوني 

23/01/2020 تحت جقم 2175.
68 C

LEK CONSULTING GROUP

 NOUVELLE GENERATION
 IMPORT & EXPORT

INTERNATIONAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
حل شركة

LEK CONSULTING GROUP
 21AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA EL MAANI ETG 2
 N°62 ، 20200، CASABLANCA

MAROC
 NOUVELLE GENERATION

 IMPORT & EXPORT
INTERNATIONAL  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لطابق 
 الول جقم 3 24 زقاق  لفينيقعين 

 لسبع  لد ج  لبيضاء - 20200  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.398555

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج   2019 من أبريل   08  ملؤجخ في 
ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 NOUVELLE ذ ت  لشريك  لوحيد 
 GENERATION IMPORT &
EXPORT INTERNATIONAL   مبلغ 
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
مقرها  إلرتماعي  لطابق  الول جقم 
زقاق  لفينيقعين  لسبع  لد ج   24  3
20200  لد ج  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب نتيجة ل :  لبيع بالخساجة.
و حدد مقر  لتصفية ب  لطابق 
زقاق  لفينيقعين   24  3 جقم   الول 
20200  لد ج   لسبع  لد ج  لبيضاء - 

 لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

عنو نه) (  و  ما  لينا    لسيد)ة( 
ح ي م  لرباط   1031 حي  ملنزه جقم 
)ة(  10010  لرباط  ملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
:  لطابق   لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
زقاق  لفينيقعين   24  3 جقم   الول 

 لسبع  لد ج  لبيضاء
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 23 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

من أبريل 2019 تحت جقم 700222.

1I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

SRO PACKAGING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
SRO PACKAGING شركة
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 ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

 Zone وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 Franche d’exportation – Lot 43a

Tanger - 90000 - طنجة  ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.23457

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 13 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
 Zone Franche d’exportation –«
طنجة   Lot 43a - Tanger - 90000
 Ilot 61, Lot N°4,« إلى   ملغرب» 
 Zone Franche D’exportation De
طنجة    Tanger, Tanger - 90000

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   03 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230115.
2I

KAMAR BENOUNA

ALCUDIA  PROJECT ش م م
 ذ ت مساهم وحيد

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
ALCUDIA  PROJECT ش م م ذ ت 
مساهم وحيد شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 7  قامة 
ج مي زنقة سبتة  ملغرب 20100 

 لد ج لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455435

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
ALCUDIA  PROJECT ش م م ذ ت 

مساهم وحيد.
-  لتفويج   : غرض  لشركة بإ6جاز 
و  د جة  لعقاج ت بجميع  شكالها من 
خالل  ستحو د  لتبادل  لتقسيم 
 لفرعي وتاريف رميع  ملباني  ملبنية و 

غيف  ملبنية 
وتاريف  بيع  لتسويق  تحقيق   -
رميع  ملساكن  القتصاد6ة  و 

 لسياحية 
للمباني  و  كليا  و رزئيا  -  لبيع 
 ملساكن  ملبنية  و  لتي سيتم بناؤها 

على  ملخططات قبل  و بعد  النتهاء 
لحساب  لحسابها  و  -  لشركة 
 طر ف  خرى رميع  شغال  لهندسة 
تسرب  ملياه  و  طالء   ملدنية  لبناء 
رميع  ىعمال  الخرى  و   لنجاجة 
 ملرنيطة بشكل مباشر  و غيف مباشر 

لبناء  ملباني  لعامة  و  لخاصة .
7  قامة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 20100 سبتة  ملغرب  زنقة  ج مي 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد  لصفر وي  : 1.000 

بقيمة 100 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد  لصفر وي    لسيد 
عنو نه) ( 10 زنقة و شنطن  20520 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد  لصفر وي    لسيد 
عنو نه) ( 10 زنقة و شنطن  20520 

 لد ج لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 04 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729420.
3I

KAMAR BENOUNA

  FUTURE PIPE INDUSTRIES
ش م م

إعالن متعدد  لقر ج ت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
  FUTURE PIPE INDUSTRIES
ش م م  »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 157 شاجع 
 نفا  قامة ج سين  نفا - 20520 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.278259

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 31 درنبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
درنبف   31 في   لجمع  لعام  لؤجخ 
من  ج سمال  في  قرج  لزيادة   2019
 20.525.993,13 دجهم  لى   10.000

دجهم 
على  6نص  2:  لذي  جقم  قر ج 
من  ج سمال  من  ما6لي:  لنقص 
دجهم  لى   20.525.993,13

1.000.000 دجهم 
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

ج سمال
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 04 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729441.
4I

SOCIETE MODYANI SARL

 STE BOUCHERIE JALAL
TRIBAK SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

 لفنيدق  ملغرب

 STE BOUCHERIE JALAL TRIBAK

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 

 لدج دب شاجع  ملقاومة جقم 72 

 ملضيق - 93000  ملضيق  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

22377

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 BOUCHERIE JALAL TRIBAK

.SARL AU

غرض  لشركة بإ6جاز :  لذبيحة و 

 لجز جة.

حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 72 جقم  شاجع  ملقاومة   لدج دب 

 ملضيق - 93000  ملضيق  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 100   : رالل  لطريبق   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد رالل  لطريبق 

 07 حي  لسالم شاجع  بن زيدون جقم 

 ملضيق 93000  ملضيق  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد رالل  لطريبق 

 07 حي  لسالم شاجع  بن زيدون جقم 

 ملضيق 93000  ملضيق  ملغرب.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   28 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0122.

5I

 ئتمانية محاسبة سبع عيون

PAPETERIE A
شركة  لتضامن

قفل  لتصفية

 ئتمانية محاسبة سبع عيون

BP 220  سبع عيون  لحار  ، 

50150،  لحار   ملغرب

PAPETERIE A شركة  لتضامن

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : دو ج  6ت 

6حيى سبع عيون - 50150  لحار  

 ملغرب.

قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.45083

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 تقرج حل  28 درنبف   ملؤجخ في 

PAPETERIE A شركة  لتضامن مبلغ 

وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 

مقرها  إلرتماعي دو ج  6ت 6حيى سبع 

50150  لحار   ملغرب   - عيون 

نتيجة لقلة ج س  ملال لالستثماج.

و عين:

و  لهوى   سكينة      لسيد)ة( 
عنو نه) ( دو ج  6ت 6حيى سبع عيون 

51150  لحار   ملغرب   لحار  

كمصفي )ة( للشركة.

 لسيد)ة( شيماء  زهري  و عنو نه) ( 

دو ج 6ت  محند رماعة  6ت بوبدمان 

51150  لحار   ملغرب   لحار  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

بتاجيخ 28 درنبف 2019 وفي دو ج  6ت 

51150  لحار     - 6حيى سبع عيون 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   04 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 149.

2I

 ئتمانية محاسبة سبع عيون

FOREST ATLAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية محاسبة سبع عيون
BP 220  سبع عيون  لحار  ، 

50150،  لحار   ملغرب
FOREST ATLAS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
 لعمر ن 1 جقم 278  لحار  - 

51000  لحار    ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
49243

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FOREST ATLAS
:  شغال  بإ6جاز  غرض  لشركة 
-رميع  ملعامالت  لتجاجية-  مختلفة 

ممول  لحفالت.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - 278  لحار   جقم   1  لعمر ن 

51000  لحار    ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة خلو 6امنة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  6امنة  خلو   لسيدة 
304  لحار   1 جقم  تجزئة  لياقوت 

51000  لحار    ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  6امنة  خلو   لسيدة 
304  لحار   1 جقم  تجزئة  لياقوت 

51000  لحار    ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 515.

7I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

GLOBAL FOOD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
GLOBAL FOOD شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

Rez-De- وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 Chaussée Route De Rabat Lot
N°93 – Tanger - 90000 طنجة 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.77391

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 07 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
 Rez-De-Chaussée Route« من 
 De Rabat Lot N°93 – Tanger
 Lot« إلى  طنجة  ملغرب»   - 90000
 Narjis Av Achehbar Allal Ben
 Kaddour N°32 Rez De Chaussée
 2 Tr LT 2016, Tange - 90000

طنجة   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   31 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230074.

8I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

SRO PACKAGING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
خفض جأسمال  لشركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
SRO PACKAGING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 Ilot وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 61, Lot N°4, Zone Franche

 D’exportation De Tanger, Tanger
90000 - طنجة  ملغرب.
خفض جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.23457

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 6نا6ر   13 في   ملؤجخ 
بمبلغ  جأسمال  لشركة  خفض 
أي  دجهم»   924.220« قدجه 
إلى  دجهم»   835.242.012« من 
 : عن طريق  دجهم»   738.812.012«

تخفيض عدد   ألسهم.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230205.

9I

SOMAFID

بوالنجوري بروت
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOMAFID
شاجع محمد  لزفز ف  لشقة جقم 

14  لطابق  الج�سي ، 20000،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

بوالنجوجي بروت شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 
 لثانوية  لجد6دة، شاجع  لقبطية
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 بني نصاج، إقليم  لناظوج  - 22000  
 لناظوج   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
19587

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بوالنجوجي بروت.
غرض  لشركة بإ6جاز : مخبز 

حلو ني
ممون  لحفالت.

زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع  لقبطية   لثانوية  لجد6دة، 
  22000  - إقليم  لناظوج   بني نصاج، 

 لناظوج   ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 50   :  لسيد  ملصطفى  لصابري 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 50   : أزوهو   لسيدة  مباجكة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملصطفى  لصابري 
نصاج  بني  كاليطا  زنقة  عنو نه) ( 

22000 خنيفرة  ملغرب.
 لسيدة  مباجكة أزوهو عنو نه) ( 
 22000 نصاج  بني  كاليطا  زنقة 

خنيفرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  ملصطفى  لصابري 
نصاج  بني  كاليطا  زنقة  عنو نه) ( 

22000 خنيفرة  ملغرب
 لسيدة  مباجكة أزوهو عنو نه) ( 
 22000 نصاج  بني  كاليطا  زنقة 

خنيفرة  ملغرب

تم  إل6د ع  لقانوني ب-  بتاجيخ 29 
.CRI 6نا6ر 2020 تحت جقم

10I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

سوماكوأطيل
شركة  ملساهمة

خفض جأسمال  لشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
سوماكوأطيل شركة  ملساهمة

 149BD وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 LALLA YACOUT - 20000
.CASABLANCA MAROC

خفض جأسمال  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.32347
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2019 درنبف   31 في   ملؤجخ 
بمبلغ  جأسمال  لشركة  خفض 
أي  دجهم»   24.320.000« قدجه 
إلى  دجهم»   27.000.000« من 
 : طريق  عن  دجهم»   2.280.000«

تخفيض  لقيمة  إلسمية لألسهم.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729853.
11I

LA VIE FISCALE

GLOBE EPICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
GLOBE EPICES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لحي 

 لريا�سي H10 جقم 9 وردة - 20000 
وردة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
34217

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GLOBE EPICES

غرض  لشركة بإ6جاز : بيع, تعبئة 

وتغليف  لتو بل و  لنتجات  لغد ئية

تصد6ر و  ستيف د.

:  لحي  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 لريا�سي H10 جقم 9 وردة - 20000 

وردة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 250   : 6وريل  لحسين   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيدة 6وريل هدى :  250 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 6وريل  لحسين عنو نه) ( 

وردة   9 جقم   H10  لحي  لريا�سي 

20000 وردة  ملغرب.

عنو نه) (  هدى  6وريل   لسيدة 

وردة   9 جقم   H10  لحي  لريا�سي 

20000 وردة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 6وريل  لحسين عنو نه) ( 

وردة   9 جقم   H10  لحي  لريا�سي 

20000 وردة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   23 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 327.

12I

CANOCAF SARL

IDEAL BOXIT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شاجع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 
جقم 7  لطابق  لثاني جقم 03 

 NADOR ،22000 ،لناظوج 

MAROC

IDEAL BOXIT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة تازة 

 لعروي  - 22550  لناظوج  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

19233

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   28

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 IDEAL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BOXIT

1/نجاجة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

2/بيع منتورات  ألملنيوم و   ألملنيوم 

 لزراج 3/ الستيف د و  لتصد6ر.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : زنقة تازة 

 لعروي  - 22550  لناظوج  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ميمون  زغود   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ميمون  زغود   لسيد 
22550  ملغرب  تازة  لعروي   زنقة 

 لناظوج.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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عنو نه) (  ميمون  زغود   لسيد 
22550  ملغرب  تازة  لعروي   زنقة 

 لناظوج
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 03 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 137.
13I

FIDUHOUSE

LA BRUKET COSMETIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUHOUSE
جقم 2 مكات  طيبة زنقة غسان 
كنفاني ، 30000، فاس  ملغرب
 LA BRUKET COSMETIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملحل جقم 
55زنقة مصمودة حي  لفرح 2 طريق 
عين  لشقف  - 30050 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21913

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   04
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BRUKET COSMETIQUE
غرض  لشركة بإ6جاز :  نتاج مو د 

 لتجميل و الستيف د و لتصد6ر.
عنو ن  ملقر  الرتماعي :  ملحل جقم 
2 طريق  55زنقة مصمودة حي  لفرح 
عين  لشقف  - 30050 فاس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 300   : توفيق  متحف   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد زموجي محمد :  300 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد زموجي  لغالي :  200 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيدة ولوت ناهد :  200 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  زموجي   لسيد 
جقم 4 زنقة 27 حي  لسعادة  30040 

فاس  ملغرب.
عنو نه) (  توفيق  متحف   لسيد 
حي  لنزهة   4020 عماجة   5  لشقة 
فاس   30050 عين  لشقف   طريق 

 ملغرب.
عنو نه) (  زموجي  لغالي   لسيد 
جقم 4 زنقة 27 حي  لسعادة  30040 

فاس  ملغرب.
عنو نه) (  ناهد  ولوت   لسيدة 
حي  لنزهة   4020 عماجة   5  لشقة 
فاس   30050 عين  لشقف   طريق 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  زموجي   لسيد 
جقم 4 زنقة 27 حي  لسعادة  30040 

فاس  ملغرب
عنو نه) (  توفيق  متحف   لسيد 
حي  لنزهة   4020 عماجة   5  لشقة 
فاس   30050 عين  لشقف   طريق 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 552.
14I

 ثتمانية صال ح  لد6ن

SOTRAMAPA SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ثتمانية صال ح  لد6ن
عماجة 423 شقة 3  بو ب مر كش 
زون 39 مر كش ، 40000، مر كش 

 ملغرب
SOTRAMAPA SARLAU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 22 تجزئة  

دو ج بر دة مر كش - 40000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

101015

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOTRAMAPA SARLAU

غرض  لشركة بإ6جاز : نقل  لسلع 

للغيف.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : 22 تجزئة  

40000 مر كش   - دو ج بر دة مر كش 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد   لسيد  لوجدى 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   لسيد  لوجدى 

22 تجزئة  دو ج بر دة مر كش 40000 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد   لسيد  لوجدى 

22 تجزئة  دو ج بر دة مر كش 40000 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

درنبف   12 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2019 تحت جقم 110235.

15I

 ثتمانية صال ح  لد6ن

CAFE CANULAR SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ثتمانية صال ح  لد6ن
عماجة 423 شقة 3  بو ب مر كش 
زون 39 مر كش ، 40000، مر كش 

 ملغرب
 CAFE CANULAR SARLAU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 1920 
صوكوما مر كش - 40000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102371

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 CAFE  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.CANULAR SARLAU
غرض  لشركة بإ6جاز : مقهى.

 1920  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
مر كش   40000  - مر كش  صوكوما 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  بوجيال حسن 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  حسن   لسيد  بوجيال 
224 سيدى 6وسف بن على مر كش 

40000 مر كش  ملغرب.



3(89 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  حسن   لسيد  بوجيال 
224 سيدى 6وسف بن على مر كش 

40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111948.

12I

 ثتمانية صال ح  لد6ن

LYA PRINT SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ثتمانية صال ح  لد6ن
عماجة 423 شقة 3  بو ب مر كش 
زون 39 مر كش ، 40000، مر كش 

 ملغرب
LYA PRINT SARLAU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 528 

 ملسيفة 2 حرف A مر كش  - 40000 
مر كش   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102405

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LYA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRINT SARLAU
 - مطبعة   : غرض  لشركة بإ6جاز 

 ستيف د و تصد6ر.
 528  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 ملسيفة 2 حرف A مر كش  - 40000 

مر كش   ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : 6اسين  غنام   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد غنام 6اسين عنو نه) ( 528 
 40000 مر كش    A حرف   2  ملسيفة 

مر كش   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  ملغرب   لسيد  ملغرب 

40000 مر كش   ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111999.

17I

ATLANTIC SHOES SARL AU

CTOS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CTOS SARL
شاجع 6وسف  بن تاشفين  لطابق 
 لثاني جقم 3 طنجة ، 90000، 

طنجة  ملغرب
CTOS  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

6وسف  بن تاشفين  لطابق  لثاني 
جقم 3 طنجة  - 90000 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103491

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

. CTOS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

تطوير   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 - وصيانتها  تكنولوريا  ملعلومات 

وبيع أرهزة  لكمبيوتر ولو زمها  شر ء 

وتطوير  ملو قع  إصد ج  لبفنامج   -

 إللكتفونية.

شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

تاشفين  لطابق  لثاني  6وسف  بن 

جقم 3 طنجة  - 90000 طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   : بورميل  رالل   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   :  لسيد عبد  لجليل حلوة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بورميل  رالل   لسيد 

زنقة 91 جقم 2 حي  لشباب  لقنيطرة  

14000  لقنيطرة   ملغرب.

حلوة  عبد  لجليل   لسيد 

ج  عماجة  بانوج ما  عنو نه) (  قامة 

جقم 24 شطر 4 بلوك 4 سيدي مومن 

 لبيضاء  20000  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بورميل  رالل   لسيد 

زنقة 91 جقم 2 حي  لشباب  لقنيطرة  

14000  لقنيطرة   ملغرب

حلوة  عبد  لجليل   لسيد 

ج  عماجة  بانوج ما  عنو نه) (  قامة 

جقم 24 شطر 4 بلوك 4 سيدي مومن 

 لبيضاء  20000  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   28 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 774.

18I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

MAROC 2SNG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  لعماجة 91  لحي  لحسني 

منطقة  ألنشطة  القتصاد6ة ، 

42300،  ليوسفية  ملغرب

MAROC 2SNG شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الرتماعي جقم 10 

 لحي  الد جي مركز سيدي أحمد 

 لكنتوج - 42300  ليوسفية  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.1141

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 12 6نا6ر 2020 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

بيع تجهيز ت و أدو ت  ملكات 

أشغال مختلفة و  لبناء.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 04 بتاجيخ  باليوسفية    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 47/2020.

19I

مكت   لرياني للمحاسبة

أورو كالمار كاش
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت   لرياني للمحاسبة

شاجع محمد د ود جقم230  تطو ن ، 

93040، تطو ن  ملغرب

أوجو كالماج كاش شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع زيو 
زنقة 7 جقم 10 - 93000 تطو ن 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
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محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

22391

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

أوجو   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

كالماج كاش.

نقل   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ألمو ل  لوطني و لدولي.

شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

- 93000 تطو ن   10 7 جقم  زيو زنقة 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أحمد   لسيد  لتاغي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 8  لسيد  لتاغي أحمد عنو نه) ( 

سفينيي سيغ   91200 زنقة ديغاس  

أوغج  فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 8  لسيد  لتاغي أحمد عنو نه) ( 

91200 سفينيي سيغ  زنقة ديغاس   

أوغج  فرنسا

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   29 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0174.

20I

مكت   لرياني للمحاسبة

سكن أريا برومو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت   لرياني للمحاسبة
شاجع محمد د ود جقم230  تطو ن ، 

93040، تطو ن  ملغرب
سكن أجيا برومو  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع زيو 
زنقة 7 جقم 10 - 93000 تطو ن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
22389

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
سكن   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

أجيا برومو .
:  النعاش  غرض  لشركة بإ6جاز 

 لعقاجي.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
- 93000 تطو ن   10 7 جقم  زيو زنقة 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أحمد   لسيد  لتاغي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 8  لسيد  لتاغي أحمد عنو نه) ( 
سيغ  سفينيي   91200 ديغاس  زنقة 

أوغج فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 8  لسيد  لتاغي أحمد عنو نه) ( 
سيغ  سفينيي   91200 ديغاس  زنقة 

أوغج فرنسا
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   29 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0173.
21I

مكت   لرياني للمحاسبة

الكرمة بوسعيد
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت   لرياني للمحاسبة
شاجع محمد د ود جقم230  تطو ن ، 

93040، تطو ن  ملغرب
 لكرمة بوسعيد شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 
 ألغر س  لكرمة بوسعيد 3  - 
93150 مرتيل-تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
22415

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  لكرمة 

بوسعيد.
: بيع  ملو د  غرض  لشركة بإ6جاز 

 لغذ ئية بالتقسيط.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 ألغر س  لكرمة بوسعيد 3  - 93150 

مرتيل-تطو ن  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد بوسعيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد بوسعيد عنو نه) ( 
 93000  272 شاجع محمد د ود جقم 

تطو ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد بوسعيد عنو نه) ( 
 93000  272 شاجع محمد د ود جقم 

تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   03 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0208.
22I

SOCIETE SAMOUM CLIM SARL AU

 SOCIETE SAMOUM CLIM
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

 SOCIETE SAMOUM CLIM SARL
AU

جقم 121  لقادسية ، 20000، وردة 
 ملغرب

 SOCIETE SAMOUM CLIM SARL
AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : جقم  
121 لقادسية  - 20000 وردة 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
.25025

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل   2020 6نا6ر   02  ملؤجخ في 
 SOCIETE SAMOUM CLIM SARL
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة   AU
ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ جأسمالها 
مقرها  وعنو ن  دجهم   20.000
 - 121 لقادسية   جقم    إلرتماعي 
20000 وردة  ملغرب نتيجة لتوقيف

 لنشاط.
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و عين:
 لسيد)ة( عمر   زياني و عنو نه) ( 
حي عالل بن عبد  هللا جقم  174حا�سي 
بالل   24550 رر دة   ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
جقم   وفي   2020 6نا6ر   15 بتاجيخ 
وردة    20000  - 121 لقادسية  

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 508.
23I

KAOUN

AL AKAKIR AL DAHABIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AL AKAKIR AL DAHABIA شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج  لغابة 
آ6ت مسعود حربيل طريق آسفي 
جقم 12 - 40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102411
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AKAKIR AL DAHABIA
:  ستيف د  بإ6جاز  غرض  لشركة 

وتصد6ر وتوزيع  لعقاقيف
بيع  لعقاقيف بالجملة و  لتقسيط.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : دو ج  لغابة 
آ6ت مسعود حربيل طريق آسفي جقم 

12 - 40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد لحسن أنجاج :  350 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

 350   : إبر هيم  فرحات   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 300   : حميد   لسيد  لعسري 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أنجاج  لحسن   لسيد 
مر كش   5 جقم   2 تجزئة  ملحاميد 

40000 مر كش  ملغرب.
 لسيد فرحات إبر هيم عنو نه) ( 
2093 مر كش  1 جقم   ملغرب صكوما 

40000 مر كش  ملغرب.
 لسيد  لعسري حميد عنو نه) ( 
مر كش   254 جقم  ب   2  ملسيفة 

40000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  أنجاج  لحسن   لسيد 
مر كش   5 جقم   2 تجزئة  ملحاميد 

40000 مر كش  ملغرب
 لسيد فرحات إبر هيم عنو نه) ( 
2093 مر كش  1 جقم   ملغرب صكوما 

40000 مر كش  ملغرب
 لسيد  لعسري حميد عنو نه) ( 
مر كش   254 جقم  ب   2  ملسيفة 

40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111992.
24I

نوغل 

ANOUARPRINTF
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

نوغل 
شقة 7 ، طابق4  تقسيم جيز نا 
مبفوكة طريق أكوج ي مكناس ، 

50000، مكناس  ملغرب

ANOUARPRINTF شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 820 
مرران 2 مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
49189

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ANOUARPRINTF
غرض  لشركة بإ6جاز : مطبعة

تجاجة
 ستيف د و تصد6ر.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : جقم 820 
مكناس   50000  - مكناس   2 مرران 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  زو لي  نو ج :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  زو لي  نو ج عنو نه) (  6ت 
 45800 تنغيف  قلعة  مكونة  علو ن 

تنغيف   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  زو لي  نو ج عنو نه) (  6ت 
 45800 تنغيف  قلعة  مكونة  علو ن 

تنغيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   27 بتاجيخ  بمكناس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 395.
25I

 ملركز  لجهوي لالستثماج لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

 ZRAIGUINATE

PROFESSIONNEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثماج لجهة 

 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبف6د 2222 ، 70000، 

 لعيون  ملغرب

 ZRAIGUINATE

PROFESSIONNEL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  لقدس 
زنقة لفر نين نجزئة 707 جقم 22  - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

25579

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2018 شتنبف   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة  تسمية  لشركة 

بمختصر  عند  إلقتضاء 

 ZRAIGUINATE  : تسميتها 

.PROFESSIONNEL

:  الشغال  غرض  لشركة بإ6جاز 

و لخدمات  ملختلفة  لتجاجة  لعامة 

 ل.

حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لقدس زنقة لفر نين نجزئة 707 جقم 

22  - 70000  لعيون  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
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زجيكينات  سيد  حمد   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
زجيكينات  سيد  حمد   لسيد 
لفر نين  زنقة  حي  لقدس  عنو نه) ( 
22  70000  لعيون  707 جقم  نجزئة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
زجيكينات  سيد  حمد   لسيد 
لفر نين  زنقة  حي  لقدس  عنو نه) ( 
22  70000  لعيون  707 جقم  نجزئة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 03 أكتوبر 

2018 تحت جقم 2123.
22I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

 GENIO CREATIVE DIGITAL
AGENCY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC

 GENIO CREATIVE DIGITAL
AGENCY شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 

 ألميفة زنقة أثينا جقم 110 - 93100 
 لفنيدق  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
22407

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 GENIO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CREATIVE DIGITAL AGENCY

غرض  لشركة بإ6جاز :  لخدمات 

 الشهاجية و صناعة  ملحتوى  لرقمي.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 93100 -  110  ألميفة زنقة أثينا جقم 

 لفنيدق  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 80.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عثمان  لحلو :  200 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد محسن  لحلو :  200 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

حصة   200   :  لسيد عمر  لحلو 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد خالد عريف :  200 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عثمان  لحلو عنو نه) ( حي 

إقامة  شاجع  لحسن  لثاني   ملر قبة 

 24 جقم  مخناس  لطابق  لخامس 

93100  لفنيدق  ملغرب.

عنو نه) (  محسن  لحلو   لسيد 
 10 جقم   11 حي كنديسة  لعليا زنقة 

93100  لفنيدق  ملغرب.

 23 عنو نه) (  عمر  لحلو   لسيد 

دجب عرصة  وز ل باب دكالة  40000 

مر كش  ملغرب.

عنو نه) (  عريف  خالد   لسيد 

جقم  أنو ل  شاجع  كنديسة  لوسطى 

215 93100  لفنيدق  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عثمان  لحلو عنو نه) ( حي 

إقامة  شاجع  لحسن  لثاني   ملر قبة 

 24 جقم  مخناس  لطابق  لخامس 

93100  لفنيدق  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   30 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0198.

27I

موثق

TRIBUILD TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

موثق
بوسكوجة ، 24200، بوسكوجة 

 ملغرب
TRIBUILD TRAVAUX  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملركز 
 ملغربي لالستثماج  ملجمع  لسكني  
 لتقدم 2-17  لطابق  لثاني  سيدي 
 لبفنو�سي  لد ج  لبيضاء  - 20210 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455401

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. TRIBUILD TRAVAUX
أشغال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء .
:  ملركز  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
لالستثماج  ملجمع  لسكني    ملغربي 
17-2  لطابق  لثاني  سيدي   لتقدم 
 20210  -  لبفنو�سي  لد ج  لبيضاء  

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
جأسمال  لشركة:   مبلغ 

3.075.000 دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد 6ونس  لحو  :  مللك  ملسمى 
ذي  لرسم   «28 س  مول  غاندي   «
2585/71  ملتكون  عدد  عقاجي 
32+32أ   جقم  من  لقسمة  ملفرزة 

مساحتها 1أج 49سنتياج  ملشتملة على 

متجر بالطابق  الج�سي  وسدة بالسدة   

بقيمة 3.075.000 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 73  لسيد 6ونس  لحو عنو نه) ( 

مكة  طريق  تجزئة  لتازي  مليلودي 

20700  لد ج  لبيضاء  كاليفوجنيا   

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة نجاة  لحو  عنو نه) ( 73 

مكة  طريق  تجزئة  لتازي  مليلودي 

20700  لد ج  لبيضاء  كاليفوجنيا  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 04 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729332.

28I

ANDERSEN CONSULTING

 LUX MALL SERVICES SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 LUX MALL SERVICES SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 81 شاجع 

 ملكسيك - 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.23819

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج   2019 درنبف   31 في   ملؤجخ 

ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 LUX MALL ذ ت  لشريك  لوحيد 

مبلغ    SERVICES SARL AU
وعنو ن دجهم   10.000 جأسمالها 



3(93 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

 مقرها  إلرتماعي 81 شاجع  ملكسيك 
 : ل  نتيجة  طنجة  ملغرب   90000  -

توقف نشاط  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب 81 شاجع 

 ملكسيك - 90000 طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  هاجون   بيكزير   لسيد)ة( 
شاجع موالي عبد هللا   34 عنو نه) ( 
)ة(  طنجة  ملغرب كمصفي   90000

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 81 شاجع 

 ملكسيك
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230227.
29I

 مغاج عبد  لغافوج

CERAMICA KHITAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 مغاج عبد  لغافوج
شاجع  لجيش  مللكي  قامة  لنوج جقم 
1  لطابق  الول تطو ن ، 93000، 

تطو ن  ملغرب
CERAMICA KHITAM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي مجمع 

 لرمال  قامة  للطف 1 كر ج جقم 3 
ماجتيل - 93150 ماجتيل  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

22413
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CERAMICA KHITAM

غرض  لشركة بإ6جاز : بيع و شر ء 
منتجات  لسيف ميك.

مجمع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 3 كر ج جقم   1  لرمال  قامة  للطف 

ماجتيل - 93150 ماجتيل  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
حصة   15   :  لسيدة فهيم كوثر 

بقيمة 1.000 دجهم للحصة .
حصة   85   :  لسيد  6رير نجي  

بقيمة 1.000 دجهم للحصة .
بقيمة   15  :   لسيدة فهيم كوثر 

1.000 دجهم.
بقيمة   85  : نجي    لسيد  6رير 

1.000 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  كوثر  فهيم   لسيدة 
 38 جقم  كرمة  غرناطة  قامة  شاجع 
 93000 تطو ن   5 جقم   3  لطابق 

تطو ن  ملغرب.
عنو نه) (  نجي    لسيد  6رير 
شاجع محمد  لخر ز زنقة  لكر مة جقم 
93000 تطو ن  4 تطو ن  45  لطابق 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  نجي    لسيد  6رير 
شاجع محمد  لخر ز زنقة  لكر مة جقم 
93000 تطو ن  4 تطو ن  45  لطابق 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   03 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2019 تحت جقم 0205.

30I

مانوجكونفي

 CAFE STAND ORIENT SARL
AU مقهى سطوند الشرق

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مانوجكونفي

صندوق  لبف6د 93272 بيلفيد6ر 
شاجع  6ميل زوال  لد ج  لبيضاء ، 

50000،  لد ج  لبيضاء  ملغرب
 CAFE STAND ORIENT SARL AU
مقهى سطوند  لشرق شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 

ملوية  لشطر  لثاني جقم 212 ىاقليم 
ررسيف - 10000 ررسيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
1297

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 CAFE  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 
مقهى   STAND ORIENT SARL AU

سطوند  لشرق.
غرض  لشركة بإ6جاز : مقهى.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
ملوية  لشطر  لثاني جقم 212 ىاقليم 
ررسيف - 10000 ررسيف  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  لكحل  محمد   لسيد 
 212 تجزئة ملوية  لشطر  لثاني جقم 
ررسيف   10000 ررسيف  ىاقليم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  لكحل  محمد   لسيد 
 212 تجزئة ملوية  لشطر  لثاني جقم 
ررسيف   10000 ررسيف  ىاقليم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بجرسيف  بتاجيخ 23 6نا6ر 

2020 تحت جقم 2020/739.
31I

fimacoc

 STE TRANS YASMINE
SOUHAIL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc
 STE TRANS YASMINE SOUHAIL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 13 زنقة 
لعربي باطمة تجزئة بدج فاس  - 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21287
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANS YASMINE SOUHAIL
نقل   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع .
زنقة   13  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - فاس   بدج  تجزئة  باطمة  لعربي 

30000 فاس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
  :  لسيدة حجوي فاطمة  لزهر ء  
500 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
 500   :  لسيد  لوجديغي 6وسف  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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فاطمة  لزهر ء  حجوي   لسيدة 
باطمة  لعربي  زنقة   19 عنو نه) (  
تجزئة بدج فاس 30000 فاس   ملغرب 
عنو نه) (   6وسف   لسيد  لوجديغي 
19 زنقة لعربي باطمة تجزئة بدج فاس 

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لوجديغي 6وسف عنو نه) (  
19 زنقة لعربي باطمة تجزئة بدج فاس 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   27 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم -.
32I

 ثتمانية صال ح  لد6ن

 CAFE ASHOUROUQ
SARLAU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 ثتمانية صال ح  لد6ن
عماجة 423 شقة 3  بو ب مر كش 
زون 39 مر كش ، 40000، مر كش 

 ملغرب
 CAFE ASHOUROUQ SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 430 

 ملسيفة 2 حرف ب مر كش - 40000 
مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.78719

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 ماي   20 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
عبد  لضمد  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  رتماعية   500 ثاقيفي 
)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
حسن  بوجيال بتاجيخ 20 ماي 2019.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
6ونيو   03 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2019 تحت جقم 105225.
33I

 ثتمانية صال ح  لد6ن

 CAFE ASHOUROUQ
SARLAU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف رد6د للشركة

 ثتمانية صال ح  لد6ن
عماجة 423 شقة 3  بو ب مر كش 
زون 39 مر كش ، 40000، مر كش 

 ملغرب
  CAFE ASHOUROUQ SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 430 
 ملسيفة 2 ب  مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.78719

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تعيين  تم   2019 ماي   20 في   ملؤجخ 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

 بوجيال حسن كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6ونيو   03 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2019 تحت جقم 105225.

34I

FIDUCIAIRE HAKIM

«AMILOGE«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد جقم 4023،  لجد6دة 

 لرئيسية،  لجد6دة. ، 24000، 
 لجد6دة  ملغرب

»AMILOGE»  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 7، 
 لطابق  ألول، عماجة A، إقامة 
 لبلسم، تجزئة  لصد قة، حي 

 ملطاج،  لجد6دة - 24000  لجد6دة 
 ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.      8377

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   31  ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

بوعافية عبد  لجليل  كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد6دة  بتاجيخ 05 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 24778.
35I

NORD FINANCE

 STE AMRAP IMPORT
EXPORT

إعالن متعدد  لقر ج ت

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 22

 1ER ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

 STE AMRAP IMPORT EXPORT
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: شاجع دهاج 
مسعود جقم 12 شاجع  ألندلس جقم 

.MAROC 24 32000  لحسيمة
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.1015

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 30 أكتوبر 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
 ملصادقة على بيع 500  حصة بقيمة 
بقيمة  أي   ٬ للو حدة  دجهم   100
دجهم  لتي كانت   50.000  : إرمالية 
في ملك   لسيد  لبجاتي علي٬  لحامل 
جقم:  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
لفائدة  لسيد  لصغيف   806439ZB
لبطاقة  لتعريف  كمال٬  لحامل 

132724R :لوطنية جقم 
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي:  
مسيف   كمال  تعيين  لسيد:  لصغيف 

وحيد  للشركة٬ ملدة غيف محدودة.
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
تحويل  لصفة  لقانونية للشركة من 
ٳلى  شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت    ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
لشريك وحيد دون ٳحد ث شخص 

معنوي رد6د.
قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 
مناسبا  مالءمة   لقانون  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  للشركة 

لشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 8:  لذي 6نص على ما6لي: 
6بلغ جأس  ملال  لثابت 100000 دجهم 
مقسمة  وهي  دجهم(.   ألف  )مائة 
 ، دجهم   100 من كل  1000 رزء  إلى 
مرقمة من 1 إلى 1000 ، موزعة على  

 لصغيف كمال
على  6نص  35:  لذي  جقم  بند 
ما6لي: تد ج  لشركة من قبل   لصغيف 

كمال لفتفة غيف محدودة.
على  6نص  32:  لذي  جقم  بند 
صحيح  بشكل  تلتزم  لشركة  ما6لي: 
بجميع  ألعمال و ملستنذ ت  ملتعلقة 

بها بتوقيع  لسيد  لصغيف كمال
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالحسيمة  بتاجيخ 22 6نا6ر 

2020 تحت جقم 8.

32I

CRI MEKNES

ASSIF AGRI  S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

ASSIF AGRI  S.A.R.L شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي كم 7 
طريق  لحار  مجاط   - 50122 

مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49233
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في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ASSIF  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.AGRI  S.A.R.L

:  ستغالل  غرض  لشركة بإ6جاز 

 لفالحي.

 7 كم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 50122  - مجاط    طريق  لحار  

مكناس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   : لحسن    لسيد  لصغيف 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   : حميد   رينات   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لصغيف لحسن  عنو نه) (  

جقم 5 إقامة بالص وقعة  لزالقة م ج  

50000 مكناس  ملغرب.

عنو نه) (   لسيد رينات حميد  

م ج    48 جقم   7 تجزئة  السماعيلية 

50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لصغيف لحسن  عنو نه) (  

جقم 5 إقامة بالص وقعة  لزالقة م ج  

50000 مكناس  ملغرب

عنو نه) (   لسيد رينات حميد  

م ج    48 جقم   7 تجزئة  السماعيلية 

50000 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   03 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 490.

37I

 ئتمانية  لكونفونابل

مكلي اشغال العامة كراء
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية  لكونفونابل

شاجع أنتسر بي شقة جقم 9 مد6نة  

 لجد6دة مكناس ، 50000، مكناس 

 ملغرب

مكلي  شغال  لعامة كر ء شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  لفتح 

 ملها6ة جقم 57 مكناس. - 50000 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49107

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

مكلي   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 شغال  لعامة كر ء.

:  شغال  بإ6جاز  غرض  لشركة 

معذ ت  لبناء,  تأريف   لبناء  لعامة, 

 لتصد6ر و  إلستف د.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : حي  لفتح 

 50000  - مكناس.   57 جقم   ملها6ة 

مكناس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  لبفكي :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد مكلي دونبس, لويس :  500 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  لبفكي   لسيد 

فرنسا 47120 ضمز ن فرنسا.

لويس  دونبس,  مكلي   لسيد 
سان   47320 فرنسا  عنو نه) ( 

-سلفي فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  لبفكي   لسيد 

فرنسا 47120 ضمز ن فرنسا
لويس  دونبس,  مكلي   لسيد 
سان   47320 فرنسا  عنو نه) ( 

-سلفي فرنسا
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   14 بتاجيخ  بمكناس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 207.

38I

مكت   الستادة مريم  لشر 6بي

ALBATROS POLAIRE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

مكت   الستادة مريم  لشر 6بي
فضاء  ال6مان شاجع اللة عائشة جقم 
21  لطابق  لر بع فاس ، 30000، 

فاس  ملغرب
ALBATROS POLAIRE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي فاس 

تجزئة الد6ر عماجة 55 طريق عين 
 لشقف زو غة  لعليا  - 30000 

فاس  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.484

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2020 6نا6ر   23 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة(  لحسين عمر ني 
400 حصة  رتماعية من أصل 400 
عز  لد6ن  )ة(  حصة لفائدة   لسيد 

بودجيسة بتاجيخ 23 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   03 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 492/020.

39I

FICASUD

BEBAR & CIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FICASUD
 182AVENUE MED V IMMO

 ARRIBE 1ER ETAGE N 11
 GUELIZ ، 40000، marrakech

maroc
BEBAR & CIE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي عرصة 

 حباس دجب  خليج سيدي 
بنسليمان جقم 58 - 40000 مر كش 

 ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.13031

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2004 نونبف   30 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
 CIELLE )ة(  تفويت  لسيد 
 BRUNO GILBERT DANIEL 250
حصة  رتماعية من أصل 250 حصة 
 LANCEREAU )ة(  لفائدة   لسيد 
 ALAIN YVES MARCEL ANDRE

بتاجيخ 30 نونبف 2004.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
ماجس   10 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2005 تحت جقم 23123.
40I

كافجيد

MATI STEEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

كافجيد
82 زنقة 125 مجموعة *ه* حي 
 اللفة، 20220،  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب
MATI STEEL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
 52RUE وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 FARHAT HACHAD 3eme ETAGE
 BUREAU N°6 ANFA - 20330
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 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.312251

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 20 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
 52RUE FARHAT HACHAD«
 3eme ETAGE BUREAU N°6 ANFA
20330 -  لد ج  لبيضاء  ملغرب» 
 COMMUNE LAKHYAYTA« إلى 
 ARD RIJIGUE KM 24 ROUTE EL

JADIDA - 22100 برشيد   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 03 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729238.

41I

كافجيد

MATI STEEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

كافجيد
82 زنقة 125 مجموعة *ه* حي 
 اللفة، 20220،  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب
MATI STEEL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
 52RUE وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 FARHAT HACHAD 3eme ETAGE
 BUREAU N°6 ANFA - 20330

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.13403

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 20 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
 52RUE FARHAT HACHAD«
 3eme ETAGE BUREAU N°6 ANFA
20330 -  لد ج  لبيضاء  ملغرب» 
 COMMUNE LAKHYAYTA« إلى 
 ARD RIJIGUE KM 24 ROUTE EL

JADIDA - 22100 برشيد   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   05 بتاجيخ   البتد ئية ببفشيد  

2020 تحت جقم 102.

42I

CONFIA CONSEIL SARL

HASSOUN  DESIGN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CONFIA CONSEIL SARL

 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUES LAHORE & SAYED KOTB

 1ER ETAGE N° 19 TANGER،

90000، TANGER MAROC

HASSOUN  DESIGN   شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

1 جقم 15 خليج طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.27217

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 تقرج حل  22 شتنبف   ملؤجخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ      HASSOUN  DESIGN

وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 

 15 جقم   1 شاجع  مقرها  إلرتماعي 

خليج طنجة - 90000 طنجة  ملغرب 

نتيجة ل :  نعد م  لنشاط.

 1 و حدد مقر  لتصفية ب شاجع 

جقم 15 خليج طنجة - 90000 طنجة 

 ملغرب. 

و عين:

و  حمانو  فاطمة     لسيد)ة( 

جقم   1 فيال فييسطا زنقة  عنو نه) ( 

طنجة   90000 طنجة  ملغرب    15

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   23 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 252.
43I

ARGANE-COMPTA

 PROXY SOURCING «  SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ARGANE-COMPTA
 RUE LIBERTE N° 10 ETAG 3
 APPT N°6 CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA MAROC
 PROXY SOURCING «  SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 10زنقة 

 لحرية طابق 3  شقة 5  لد ج 
 لبيضاء  - 20120  لد ج  لبيضا 

 ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455295

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROXY SOURCING «  SARL AU
غرض  لشركة بإ6جاز : 

بيع و شر ء رميع  ملو د  لنظافة و 
 لغذ ء6ة  

 ستيفد و تصد6ر .-
 لتسويق  ملباشر.-

أو  لغيف  - ملساهمة  ملباشرة   
أو  رميع  لشركات  في   ملباشرة 
طبيعة  نفس  لديها   ملقاوالت  لتي 

 ملوضوع بهدف تنمية  لنشاط.

10زنقة   : .عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لحرية طابق 3  شقة 5  لد ج  لبيضاء  
20120  لد ج  لبيضا  ململكة   -

 ملغربية.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عثمان   لسيد  لعبيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عثمان   لسيد  لعبيد 
  28 جقم  س  زنقة  كولناص  الص 

90020 طنجة  ململكة  ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عثمان   لسيد  لعبيد 
  28 جقم  س  زنقة  كولناص  الص 

90020 طنجة  ململكة  ملغربية
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.
44I

jilovta sarl

SMAALI FRERE PEINT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

SMAALI FRERE PEINT  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 
 لحسني  لوفاق طريق  النس 7 جقم 

35  - 20000 وردة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

34285
في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SMAALI FRERE PEINT
بيع طالء   : غرض  لشركة بإ6جاز 

 لسياج ت 
عقاقيف

سمسرة.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
جقم   7  لحسني  لوفاق طريق  النس 

35  - 20000 وردة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد محمد  سماعيلي  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   : نبيل  سماعيلي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد  سماعيلي    لسيد 
حي  لحسني  لوفاق طريق  عنو نه) ( 
وردة   20000   35 جقم   7  النس 

 ملغرب.
 لسيد نبيل  سماعيلي عنو نه) ( 
 7 حي  لحسني  لوفاق طريق  النس 

جقم 35  20000 وردة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد نبيل  سماعيلي عنو نه) ( 
 7 حي  لحسني  لوفاق طريق  النس 

جقم 35 20000 وردة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 499.
45I

la fiducaire regionale du sud

MED EXPERTISE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

la fiducaire regionale du sud
 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
، 80000، AGADIR MAROC
MED EXPERTISE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  الرتماعي جقم 25 
 لطابق 2 عماجة تفاوين  أ1 شاجع 
 ملقاومة  لحي  لصناعي  كاد6ر - 

80000  كاد6ر  ملغرب.
تغييف نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.27747

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تغييف   2020 6نا6ر   23 في   ملؤجخ 
»إستشاج ت  من  نشاط  لشركة 
مالية, قانونية, ربائية و إرتماعية.» 
خبيف محاس  كنشاط جئي�سي   « إلى 
للشركة و إستشاج ت ربائية و إد جية 

كنشاط ثانوي.».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ  باكاد6ر    لتجاجية 

2020 تحت جقم 89495.
42I

la fiducaire regionale du sud

 REGIONAL QUICK ROAD
-RQR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

la fiducaire regionale du sud
 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
، 80000، AGADIR MAROC

 REGIONAL QUICK ROAD -RQR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 32 
شاجع 6نا6ر حي  لد خلة  كاد6ر - 

80000  كاد6ر  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.9471

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 درنبف   27 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
عبد  لحفيظ   )ة(  تفويت  لسيد 
كربوب 49.500 حصة  رتماعية من 

49.500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
درنبف   27 بتاجيخ  كربوب  جشيد  )ة( 

.2019
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
6نا6ر   10 بتاجيخ  باكاد6ر    لتجاجية 

2020 تحت جقم 89182.
47I

FORALIMAD

FORALIMAD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 Foralimad
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 01 

عماجة  لشرقي زنقة بويبالن صفرو - 
31000 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
2749

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Foralimad
أشغال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
مفاوض_ للو زم  ملكتبية   _ مختلفة 

بالتقسيط.
 01 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - عماجة  لشرقي زنقة بويبالن صفرو 

31000 صفرو  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة: 

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000  :  لسيدة سمية  لهيمص 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة سمية  لهيمص عنو نه) ( 
حيونة  زيدون  زنقة  بن   83 جقم 

31000 صفرو  ملغرب.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة سمية  لهيمص عنو نه) ( 
حيونة  زيدون  زنقة  بن   83 جقم 

31000 صفرو  ملغرب 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   29 بتاجيخ  بصفرو   البتد ئية 

2020 تحت جقم 25.

48I

aice compta

MACRO THERMIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
MACRO THERMIQUE  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 13 أحمد 

 ملجاتي إقامة  الل   لطابق 1 
 لشقة 8 حي  ملعاجيف - 20330 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455147
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MACRO THERMIQUE
:  لتثبيت  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لحر جي وتكييف  لهو ء 
تكييف  أنظمة  وخدمة  صيانة 

 لهو ء و لحر جة.



عدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020)الجريدة الرسمية   3(98

عنو ن  ملقر  الرتماعي : 13 أحمد 
 ملجاتي إقامة  الل   لطابق 1  لشقة 
20330  لبيضاء   - حي  ملعاجيف   8

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد عبد هللا خا6وسف 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد جضو ن مرزق :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
خا6وسف  هللا  عبد   لسيد 
75 جقم  2 زنقة  عنو نه) ( حي  ألسرة 
20470  لبيضاء  عين  لشق   17

 ملغرب.
عنو نه) (  مرزق  جضو ن   لسيد 
سيدي   10 بلوك  كريان  لرحامنة 

مومن 20400  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
خا6وسف  هللا  عبد   لسيد 
75 جقم  2 زنقة  عنو نه) ( حي  ألسرة 
20470  لبيضاء  عين  لشق   17

 ملغرب
عنو نه) (  مرزق  جضو ن   لسيد 
سيدي   10 بلوك  كريان  لرحامنة 

مومن 20400  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 03 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729125.
49I

SOCIETE FIDAV SARL

STE EQUIPBOIS SARL AU
إعالن متعدد  لقر ج ت

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة  لسعد6ين عماجة 13 شقة 3 

 ملد6نة  لجد6دة ، 50000، مكناس 
 ملغرب

 STE EQUIPBOIS SARL AU
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: جقم 05 

شاجع 6وسف  بن تاشفين  لطابق 
 لثاني جقم 03  - - طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.98977
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 14 6نا6ر 2020
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
 05 جقم  من  تغييف  ملقر  الرتماعي 
تاشفين  لطابق  6وسف  بن  شاجع 
إلى  ملحل  طنجة   03 جقم   لثاني 
 03 جقم  بزنقة  لريصاني   لتجاجي 

أصيلة.
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
بإظافة نشاط  تغييف نشاط  لشركة، 
بيع و شر ء  لخش  , أعمال  لخشبية 
و ملعلبات  لخشبية و  ستيف د و كر ء 
 الليات  لصناعية . و لهذ  فإن نشاط 
شر ء  و  هو:-بيع   لشركة  لجد6د 
-أعمال  لخشبية و ملعلبات   لخش  
كر ء  الليات  و  - ستيف د   لخشبية 

 لصناعية 
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

نشاط  لشركة
بند جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

 ملقر  الرتماعي 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230202.
50I

FIDORO MULTI-SERVICES

SODATRAG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
SODATRAG شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  لقسم 
1،  لزنقة 9،  لرقم 9،  لد خلة. - 

73000  لد خلة  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.12239
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 فبف 6ر   03 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( أحميذ ت  أهل 
أحميذ ت  500 حصة  رتماعية من 
)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

بابا  لعلوي بتاجيخ 03 فبف 6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 02 بتاجيخ   البتد ئية بو دي  لده   

فبف 6ر 2020 تحت جقم 132.
51I

ال 6ما

شركة اجونس مزيان
إعالن متعدد  لقر ج ت

ال 6ما
35  شا ج ع  عا ال ل  بن عبد هللا  

شق 5   ملد6نة  لجد6دة ، 50000، 
مكناس  ملغرب

شركة  رونس مزيان »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: جقم 49 
 لطابق  لسفلي تجزئة  لعر قي تو جكة 

- 50000 مكناس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.42477

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 15 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
300 حصة من طرف محمد  تفويت 
سيدي  ملهدي  )100(حصة،  مزيان 
مزيان  أحمد  و  )100(حصة،  مزيان 
)100( حصة  ، لفائدة سيدي  لخيف 
و  لعثماني  حصة،   )150(  لعربي 

رو د )150( حصة
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
 ستقالة  لسيد مزيان عبد  لصادق 
و ستقالة  لسيد  كمسيف  مهامه  من 
مع تعيين  مزيان محمد كمسيف ثاني. 
كمسيف  سيدي  لخيف   لسيد  لعربي 

وحيد للشركة

قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

تغييف  سم  لشركة من  رونس مزيان 

 لى شركة  نوج توج  ند تر فل ش د م م

قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحويل مقر  لشركة  لى  السماعلية 

 1 37  لطابق  عماجة  طريق  كوج ي 

 ،2 محمد   ،2 تجزئة مرران   3 شقة 

مكناس.

قر ج جقم 5:  لذي 6نص على ما6لي: 

من   14 و   3-4-7-8 تغييف  لفصول 

 لقانون  السا�سي للشركة

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

تعد6ل  لقانون  السا�سي لشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

»   نوج توج  تغييف  السم  لتجاجي ب  

 ند تر فل »

بند جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحويل مقر  لشركة  لى  السماعلية 

37  لطابق  عماجة  طريق  كوج ي 

 2 محمد  مرران  تجزئة   3 شقة   1

مكناس

بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

300 حصة موزعة  حصص  لشركة 

بالتساوي 150 حصة لكل من  لسيد 

سيدي  لخيف  لعربي و  لسيد  لعثماني  

رو د

بند جقم 8:  لذي 6نص على ما6لي: 

 300000.00 ج سمال  لشركة  دجهم 

موزعة بالتساوي  دجهم 150000.00 

لكل من  لسيد سيدي  لخيف  لعربي و 

 لسيد  لعثماني  رو د

على  6نص  14:  لذي  جقم  بند 

سيدي  تعيين  لسيد  لعربي  ما6لي: 

 لخيف مسيف وحيد  لشركة

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 587.

52I
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W J PIECES AUTO

FUTURE FASHION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET PFC DU NORD
145 شاجع محمد  لخامس  لطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 لر بع شقة 

Maroc
FUTURE FASHION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 183 شاجع 
ولي  لعهد مركز نريا جقم 13  طنجة 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103737

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FUTURE FASHION
:  لجودة  بإ6جاز  غرض  لشركة 

و لتحكم في  لنسيج 
 ستيف د وتصد6ر.

 183  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
  13 جقم  نريا  مركز  ولي  لعهد  شاجع 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد خوجخي كالود6و دي سطام 
 100 حصة بقيمة   1.000   : ماجتين 

دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد خوجخي كالود6و دي سطام 
ماجتين عنو نه) ( زنقة  بن كثيف  قامة 
طاجق شقة 02 طنجة 90000 طنجة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد خوجخي كالود6و دي سطام 
ماجتين عنو نه) ( زنقة  بن كثيف  قامة 
طاجق شقة 02 طنجة 90000 طنجة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230171.
53I

jilovta sarl

باتوس كار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

باتوس كاج  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  مينة 
برحيلي شاجع محمد  لخامس 

 لطابق  لثاني جق 5  - 20000 وردة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
34453

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 6نا6ر   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
باتوس   :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

كاج .
كر ء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياج ت بدون سائق.
:  مينة  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
برحيلي شاجع محمد  لخامس  لطابق 

 لثاني جق 5  - 20000 وردة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد نصري عصام :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد نصري محمد :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عصام  نصري   لسيد 
 5 جقم  مكة  فتح  طريق  حي  لنصر 

20000 وردة  ملغرب.
عنو نه) (  محمد  نصري   لسيد 
 5 جقم  مكة  فتح  طريق  حي  لنصر 

20000 وردة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  لزجوقي   لسيد 

وردة 20000 وردة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 504.
54I

la fiducaire regionale du sud

النور لإلسكان
إعالن متعدد  لقر ج ت

la fiducaire regionale du sud
 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
، 80000، AGADIR MAROC
 لنوج لإلسكان »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: جقم 32 
شاجع 6نا6ر حي  لد خلة  كاد6ر - 

80000  كاد6ر  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.32883

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 27 درنبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

تفويت حصص إرتماعية للشركة

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
مسيف رد6د   ستقالة  ملسيف وتعين  

للشركة.
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
للمسيف  تخويل  إلمضاء  الرتماعي 

 لجد6د للشركة.
قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة 
قر ج جقم 5:  لذي 6نص على ما6لي: 

تمد6د  لنشاط  الرتماعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 
تفويت 3.350  حصة إرتماعية  لتي 
في حوزة  لسيد جشيد كربوب لفائدة 

 لسيد عبد  لخفيظ كربوب
على  6نص  15:  لذي  جقم  بند 
ما6لي:  ستقالة  لسيد  جشيد كربوب 
وتعين  للشركة  كمسيف  منصبه  من 
عبد  لحفيظ كربوب مسيف   لسيد: 
محدودة.             غيف  ملدة  للشركة  وحيد 
للسيد  تخويل  إلمضاء  الرتماعي   -

عبد  لحفيظ كربوب
بند جقم 5:  لذي 6نص على ما6لي: 
إلى  للشركة  تحويل  ملقر  الرتماعي 
08  لطابق  شقة جقم   لعنو ن  تالي: 
فونتي  لعليا   2 جمال  عماجة   ألول 

تجزئة جقم 242  كاد6ر
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
للشركة  تمد6د  لنشاط  الرتماعي 

كالتالي: تأريف  لعقاج ت
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  باكاد6ر    لتجاجية 

2020 تحت جقم 89473.
55I

la fiducaire regionale du sud

PRIMMO CONCEPT
إعالن متعدد  لقر ج ت

la fiducaire regionale du sud
 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
، 80000، AGADIR MAROC

PRIMMO CONCEPT »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
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وعنو ن مقرها  الرتماعي: جقم 7 
مكرج إقامة خليج  لنخيل ,  لطابق 
 لسفلي عماجة جقم 3 فونتي  كاد6ر - 

80000  كاد6ر  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.12799

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 31 درنبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

تفويت حصص إرتماعية للشركة
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
 ستقالة  ملسيفة  وتعين  مسيف رد6د 

للشركة.
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
للمسيف  تخويل  إلمضاء  الرتماعي 

 لجد6د للشركة.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 
تفويت 900  حصة إرتماعية  لتي في 
حوزة  لسيدة سميفة حردوف  لفائدة 

 لسيد مر حي بنعلي.
على  6نص  43:  لذي  جقم  بند 
سميفة  ما6لي:  ستقالة  لسيدة 
حردوف من منصبها كمسيفة للشركة 
مسيف  بنعلي  مر حي  وتعين  لسيد: 
محدودة.             غيف  ملدة  للشركة  وحيد 
للسيد  تخويل  إلمضاء  الرتماعي   -

مر حي بنعلي
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   15 بتاجيخ  باكاد6ر    لتجاجية 

2020 تحت جقم 89232.
52I

STE FURAMIC SARL

 STE TAOURIRT GAZ SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

STE FURAMIC SARL
ز وية شاجع  لفتو كي و بن  لخطي  
عماجة مختاجي  لطابق 2 جقم  لشقة 

3 ، 20000، وردة  ملغرب

 STE TAOURIRT GAZ SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 
 لخلوفي  لزنقة 10 جقم 17 - 20000 

وردة  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.25449

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل   2020 6نا6ر   02  ملؤجخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 STE TAOURIRT  لشريك  لوحيد 
جأسمالها  مبلغ    GAZ SARL AU
مقرها  وعنو ن  دجهم   10.000
 إلرتماعي حي  لخلوفي  لزنقة 10 جقم 
17 - 20000 وردة  ملغرب نتيجة ل : 
قلة  ملو جد  ملالية..كثفة  ملنافسة.........
حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 2000  -  17 جقم   10  لخلوفي  لزنقة 

وردة  ملغرب. 
و عين:

و  هللا  بركات  محمد    لسيد)ة( 
عنو نه) ( حي  لخلوفي  لزنقة 10 جقم 
كمصفي  وردة  ملغرب   20000  17

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   29 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 419.
57I

نوغل 

PLOMBERIE TAOFLAM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

نوغل 
شقة 7 ، طابق4  تقسيم جيز نا 
مبفوكة طريق أكوج ي مكناس ، 

50000، مكناس  ملغرب
PLOMBERIE TAOFLAM شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : جقم 121 
كريان  لسعيد6ة مكناس - 50000 

مكناس  ملغرب.
قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
.37507

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرج حل  12 درنبف   ملؤجخ في 
شركة   PLOMBERIE TAOFLAM
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد مبلغ جأسمالها 20.000 دجهم 
 121 جقم  وعنو ن مقرها  إلرتماعي 
 50000  - كريان  لسعيد6ة مكناس 
الفالس  نتيجة  مكناس  ملغرب 

 لشركة.
و عين:

توفيق   ملسكين   لسيد)ة( 
و د  غنام  دو ج  والد  عنو نه) (  و 
مكناس  ملغرب   50000  لجد6دة  

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاجيخ 12 درنبف 2019 وفي جقم 121 
 50000  - كريان  لسعيد6ة مكناس 

مكناس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
درنبف   25 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2019 تحت جقم 5580.
58I

 موبلياجياس  لهنا�سي

اموبيليارياس الهنا�سي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 موبلياجياس  لهنا�سي
تجزيئة 72 زنقة ف جقم 47 43-41 
شاجع عمر  بن  لعاص  لطبق  الول 

جقم 2، 90000، طنجة  ملغرب
 موبيلياجياس  لهنا�سي شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 

72 زنقة ف جقم 47 منظر  لجميل 
41-43 شاجع عمر  بن  لعاص  لطبق 

 الول جقم 2 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.45905

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرج   2019 أكتوبر   10 في   ملؤجخ 

ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 

ذ ت  لشريك  لوحيد  موبيلياجياس 

 10.000 جأسمالها  مبلغ   لهنا�سي  

مقرها  إلرتماعي  وعنو ن  دجهم 

منظر   47 جقم  ف  زنقة   72 تجزئة 

عمر  بن  شاجع   41-43  لجميل 

 90000  2  لعاص  لطبق  الول جقم 

طنجة  ملغرب نتيجة ل :  زمة.

تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

منظر  لجميل   47 زنقة ف جقم   72

طنجة   90000 كاج  جونت  بنعجي  

 ملغرب. 

و عين:

و  محمد   لهنا�سي   لسيد)ة( 

عنو نه) ( تجزئة 72 زنقة ف جقم 47 

90000 طنجة  ملغرب  منظر  لجميل 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

أكتوبر   21 بتاجيخ   لتجاجية بطنجة  

2019 تحت جقم 227118.

59I

عبد  لو حد  نبوج  كسبوج

عبد الواحد انبور اكسبور
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

عبد  لو حد  نبوج  كسبوج

طريق  لرباط  تجزئة  لحسني  قامة 

طوبقال جقم 7 41-43 شاجع عمر 

 بن  لعاص  لطبق  الول جقم 2، 

90000، طنجة  ملغرب

عبد  لو حد  نبوج  كسبوج شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة
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 ذ ت  لشريك  لوحيد)في طوج 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي طريق 
 لرباط تجزيئة  لحسني   قامة 

طوبقال جقم  7 بنعجي  جونت كاج 
90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.53773
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2019 تقرج حل  19 شتنبف   ملؤجخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
عبد  لو حد  نبوج   لشريك  لوحيد 
 10.000 جأسمالها  مبلغ   كسبوج  
مقرها  إلرتماعي  وعنو ن  دجهم 
طريق  لرباط تجزيئة  لحسني   قامة 
بنعجي  جونت كاج   7 طوبقال جقم  
90000 طنجة  ملغرب نتيجة ل :  زمة 

و  ملنافسة.
طريق  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
تجزيئة  لحسني   قامة   لرباط 
بنعجي  جونت كاج   7 طوبقال جقم  

90000 طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  زعكوجي   لسيد)ة(  حمد  
تجزيئة  طريق  لرباط  عنو نه) ( 
 7 جقم   طوبقال   لحسني   قامة 
)ة(  طنجة  ملغرب كمصفي   90000

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
أكتوبر   21 بتاجيخ   لتجاجية بطنجة  

2019 تحت جقم 227117.
20I

 ت ماي كونسولتن

ات ماي كنسولتن
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 ت ماي كونسولتن
طريق  لرباط  قامة مرران 4 بلوك 
ج 41-43 شاجع عمر  بن  لعاص 

 لطابق  الول جقم 2، 90000، 
طنجة  ملغرب

 ت ماي كنسولتن شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي طريق 
 لرباط  قاة مرران 4 بلوك ج    

90000 طنجة  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.28941

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2018 تقرج حل  15 درنبف   ملؤجخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
كنسولتن   ماي   لشريك  لوحيد  ت 
مبلغ جأسمالها 10.000 دجهم وعنو ن 
مقرها  إلرتماعي طريق  لرباط  قاة 
طنجة   90000 بلوك ج      4 مرران 

 ملغرب نتيجة ل : توقف  لنشاط.
طريق  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
ج   بلوك   4 مرران   لرباط  قاة 
طنجة   90000 كاج  جونت  بنعجي  

 ملغرب. 
و عين:

بوعاطية  بدج  لد6ن     لسيد)ة( 
طريق  لرباط  قاة  ناجي و عنو نه) ( 
طنجة   90000 ج   بلوك   4 مرران 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
ماجس   14 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2019 تحت جقم 222155.
21I

كر نيكغالج

كرانيكغال
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

كر نيكغالج
حي  لخربة 2 لو لوسر  لو 1041 ، 

90000، طنجة  ملغرب
كر نيكغال شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 
طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  لخربة 
2 لو لوسر  لو 1041   90000 طنجة 

 ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.57447

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2019 تقرج حل  25 درنبف   ملؤجخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
مبلغ  كر نيكغال    لشريك  لوحيد 
وعنو ن  دجهم   10.000 جأسمالها 
لو   2 حي  لخربة  مقرها  إلرتماعي 
طنجة   90000    1041 لو  لوسر  
:  قاف  لنشاط  ل  نتيجة   ملغرب 

 لتجاجي نهائيا.
و حدد مقر  لتصفية ب حي  لخربة 
1041 بنعجي  جونت  2 لو لوسر  لو 

كاج 90000 طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  طاهر   زطوط   لسيد)ة( 
لوسر   لو   2 حي  لخربة  عنو نه) ( 
طنجة  ملغرب   90000  1041 لو 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   30 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230037.
22I

طليبوتك مرين لند

طليبوتيك مرين لند
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

طليبوتك مرين لند
زنقة هند بني مكادة  لقد6ة جقم 82 

41-43 شاجع عمر  بن  لعاص  لطبق 
 الول جقم 2، 90000، طنجة  ملغرب
طليبوتيك مرين لند شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة هند 
بني مكادة  لقد6مة جقم 82   90000 

طنجة  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.23001

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل   2019 نونبف   25  ملؤجخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
مرين  طليبوتيك   لشريك  لوحيد 
لند  مبلغ جأسمالها 1.000.000 دجهم 
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة هند 
بني مكادة  لقد6مة جقم 82   90000 
:  زمة و نتهاء  طنجة  ملغرب نتيجة ل 

مز ولة تليبوتيك .
و حدد مقر  لتصفية ب زنقة هند 
بني مكادة  لقد6مة جقم 82   90000 

طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  لعشيفي  عثمان    لسيد)ة( 
مكادة  بني  هند  زنقة  عنو نه) ( 
طنجة    90000  82 جقم   لقد6مة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   28 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229958.
23I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

ش د يوسف طوريس ش ي ط
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7
tanger، 90000، tanger  ملغرب
ش د 6وسف طوجيس ش ي ط 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي بالص 

موز ج  قا مة تدغين  لطابق 2 جقم 7 
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طنجة  - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103255

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

د  ش   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

6وسف طوجيس ش ي ط.

:  ستيف د  بإ6جاز  غرض  لشركة 

وتصد6ر رميع  ملو د  إللكتفونية.

بالص   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

موز ج  قا مة تدغين  لطابق 2 جقم 7 

طنجة  - 90000 طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

طوجيس  6وسف  د  ش   لشركة 

موز ج  بالص  عنو نه) (  ط  ي  ش  

 قامة تدغين  لطابق 2 جقم 7 طنجة 

90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  لغز لي    لسيد 6وسف 

طنجة   88 جقم  فرج  شاجع  لدكتوج 

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

.M1202042239 2020 تحت جقم

24I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

ج ش ي سمارت 
كونسطخيكسيون ج س ك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7
tanger، 90000، tanger  ملغرب

ج ش ي سماجت كونسطخيكسيون 
ج س ك شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي بالص 

موز ج  قا مة تدغين  لطابق 2 جقم 7 
طنجة - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103259
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : ج ش ي 
سماجت كونسطخيكسيون ج س ك.

أعمال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 لبناء  لعامة.

بالص   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
موز ج  قا مة تدغين  لطابق 2 جقم 7 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
سماجت  ي  ش  ج   لشركة 
كونسطخيكسيون ج س ك عنو نه) ( 
 2 بالص موز ج  قامة تدغين  لطابق 

جقم 7 طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد 6وسف  غزيل  

فحص  نجر   ملوسة  قرية  غزيلش 

90000 ملوسة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

.M1202042732 2020 تحت جقم

25I

COGEST

JCF CONSULTING

شركة  ملساهمة

إنشاء فرع تابع للشركة

COGEST

 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC

JCF CONSULTING شركة 

 ملساهمة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي سانتا  نا 

بوزوس 400 متف غرب  الوتو مركاضو 

سنتفو كوجبر تيفو ليندوج  - 1 سان 

خو�سي كوسطا جيكا.

إنشاء فرع تابع للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.454357

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 11 درنبف 2019 تقرج إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت  لتسمية - و 

شاجع  لحرية   10 بالعنو ن   لكائن 

20120  لد ج   -  5 3  لرقم   لطابق 

طرف  من  و  ملسيف   لبيضاء  ملغرب 

 COLOMER FRANCOLI  لسيد)ة( 

.JORGE

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 728412.

22I

DAMO CONSULTING SARL

BODY›SMILE PERFECT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

BODY›SMILE PERFECT شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  قامة نهى 
زنقة  حفيف  لطابق  لخامس جقم 35  

- 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103777

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BODY’SMILE PERFECT
مقر   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

للتجميل و  لتز6ين و  لحالقة.
عنو ن  ملقر  الرتماعي :  قامة نهى 
  35 زنقة  حفيف  لطابق  لخامس جقم 

- 90000 طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 100   : روعيد  فدوة   لسيدة 

حصة بقيمة 1.000 دجهم للحصة .
 لسيد فدوة روعيد : 100 حصة 

 رتماعية  بقيمة 100.000 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  روعيد  فدوة   لسيدة 
فرنسا 13001 مرسيليا فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  روعيد  فدوة   لسيدة 
فرنسا 13001 مرسيليا فرنسا

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230210.
27I

RIM FINANCIAL

SEVEN SIKES   سيفن سبيكس
إعالن متعدد  لقر ج ت

RIM FINANCIAL
387 شاجع محمد  لخامس  لطابق 
5 جقم 14 ، 20000،  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب
SEVEN SIKES   سيفن سبيكس 
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: محج اللة 
6اقوت  لطابق 5 شقة د  - 20140 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.391139

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 30 درنبف 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

 لحل  ملسبق للشركة
على  6نص  2:  لذي  جقم  قر ج 
ما6لي: تعيين  لسيد مصطفى بوجزيزة 

مصفيا للشركة
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
تحد6د مقر  لتصفية في  لد ج  لبيضاء 
39 محج اللة 6اقوت  لطابق 5شقة د 
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  6نص  24:  لذي  جقم  بند 

ما6لي: حل  لشركة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 728542.
28I

IZDIHAR CONSEIL

 PLACE DES   بالص دي زيطوال

ETOILES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

 PLACE DES   بالص دي زيطو ل

ETOILES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج 

 لعوينة، تامزوزت، أ6ت  وجير، 

 لحوز  - 40000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102439

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

بالص   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.PLACE DES ETOILES   دي زيطو ل

د ج   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لضيافة.

دو ج   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

أ6ت  وجير،  تامزوزت،   لعوينة، 

 لحوز  - 40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

تيي�سي  فر نسو   رون   لسيد 

موجيس :  50 حصة بقيمة 100 دجهم 

للحصة .

رين  ماغتين  ماغشون   لسيدة 

 100 بقيمة  حصة   50   : كوغجيت 

دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

تيي�سي  فر نسو   رون   لسيد 

غوبيغت  شاجع  عنو نه) (  موجيس 

شومان 80100 أبفيل  فرنسا.

رين  ماغتين  ماغشون   لسيدة 

غوبيغت  شاجع  عنو نه) (  كوغجيت 

شومان 80100 أبفيل  فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

تيي�سي  فر نسو   رون   لسيد 

غوبيغت  شاجع  عنو نه) (  موجيس 

شومان 80100 أبفيل  فرنسا

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112017.

29I

NORD FINANCE

STE SOTRACORIF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تجد6د مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 22

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

STE SOTRACORIF »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: شاجع 

سيدي منصوج جقم 28     32000 

.MAROC لحسيمة 

»تجد6د مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.1729

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 20 نونبف 2019

مهام  مز ولة  مدة  تجد6د  تقرج 

 ملسيف6ن ملدة: 2 سنو ت.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 30 بتاجيخ  بالحسيمة    البتد ئية 

درنبف 2019 تحت جقم 220.

70I

NORD FINANCE

STE NOTRAMED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 22

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

STE NOTRAMED شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : مركز 

أجبعاء تاوجيرت ج.ق.أجبعاء تاوجيرت 

- 32004 أجبعاء تاوجيرت   لحسيمة 

.MAROC

قفل  لتصفية
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.989

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرج   2019 شتنبف   10 في   ملؤجخ 

STE NOTRAMED شركة ذ ت  حل 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 100.000 جأسمالها  مبلغ   لوحيد 

دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي مركز 

تاوجيرت  تاوجيرت ج.ق.أجبعاء  أجبعاء 

تاوجيرت   لحسيمة  أجبعاء   32004  -

MAROC نتيجة لوقف نهائي لنشاط 

 لشركة.

و عين:
و  هللا  بنعبد  جشيد    لسيد)ة( 

تاوجيرت   لحسيمة  أجبعاء  عنو نه) ( 

32004  لحسيمة MAROC كمصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

مركز  وفي   2019 درنبف   31 بتاجيخ 

تاوجيرت  تاوجيرت ج.ق.أجبعاء  أجبعاء 

تاوجيرت   لحسيمة  أجبعاء   32004  -

.MAROC

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالحسيمة  بتاجيخ 12 6نا6ر 

2020 تحت جقم 01.

71I
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NORD FINANCE

 STE LA TANGEROISE DES
JEUX ET ANIMATIONS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 22

 1ER ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

 STE LA TANGEROISE DES JEUX
ET ANIMATIONS  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 2 ٬ ساحة 

 لكويت - لطابق  ألول جقم 4 -  - 
MAROC 90000  طنجة

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103827

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   09
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 LA TANGEROISE DES JEUX ET

. ANIMATIONS
غرض  لشركة بإ6جاز : - ٳحد ث٬ 
وتسييف  ٳنعاش  تنشيط٬   ستغالل٬ 

فضاء ت  للع  وحد ئق  لتففيه. 
- مشغل مقهى مطعم.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : 2 ٬ ساحة 
 -   -  4 جقم  - لطابق  ألول   لكويت 

.MAROC 90000  طنجة
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة  دجي�سي نعيمة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  دجي�سي نعيمة عنو نه) ( 
  -  18 جقم  ب  نررس  شاجع  لنماء 

.MAROC 30070 فاس
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  دجي�سي نعيمة عنو نه) ( 
  -  18 جقم  ب  نررس  شاجع  لنماء 

MAROC 30070 فاس
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230281.
72I

NORD FINANCE

Sté PHI SOLUTIONS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 22

 1ER ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

Sté PHI SOLUTIONS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 

كالبونيطا- تجزئة  لشر ط ٳقامة 
دعاء-  لطابق  ألج�سي - 32000 

MAROC لحسيمة 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
2871

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 6وليوز   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Sté  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PHI SOLUTIONS

:  لصناعة  غرض  لشركة بإ6جاز 
 لزج عية بجميع أشكالها.

في  منتجات  لتحفيز  تسويق   *
 لزج عة.

لتعزيز  لزج عة  بيع  ملنتجات   *
 لعضوية ) لبيولورية(. 

وتسويق  ملو د  صناعة٬تجهيز   *
و ألسمدة ومنتجات  لزج عة.

تحويل٬ٳعد د وتعبئة  ملنتجات   *
 لزج عية.

رميع  ألج �سي  كر ء  أو  شر ء   *
و ملمتلكات  لزج عية.

تنفيذ  ملشاجيع  ملتعلقة بشكل   *
مباشر أو غيف مباشر بنشاط  ملز جع.

- شر ء وبيع  ملو د  ألولية لصناعة 
منتجات  لعنا6ة و لجمال.

منتجات  لعنا6ة  صناعة   *
و لجمال.

* بيع مستحضر ت  لتجميل.
وتصد6ر  ملنتجات  *  ستيف د 
)مستحضر ت  لتجميل...(٬   لنهائية 
في                          و ملو د  ألولية  ملستخدمة 

تصنيع منتجات  لعنا6ة و لجمال.    
وتسويق  ملو د  ٳعد د  صناعة٬   -

و لسلع  ملساعدة لصناعة  ألدوية.
-  لصناعة و لتجاجة في  ملنتجات 

 لدو ئية.
و إلستيف د  *  لتجاجة٬  لتصد6ر 

بصفة عامة.
* تشغيل  إلمتياز ت.

صلة  ذ ت  رميع  لعمليات   *
موضوع  مع  مباشرة  غيف  ٲو  مباشرة 

 لشركة. 
ٲو  لغيف  *  ملشاجكة  ملباشرة 
ٲو  من  لشركات  ٲي  في   ملباشرة 

 ملقاوالت ذ ت موضوع مماثل.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
ٳقامة  تجزئة  لشر ط  كالبونيطا- 
 32000  - دعاء-  لطابق  ألج�سي 

.MAROC لحسيمة 
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  لهري   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   محمد  لهري   لسيد 
 Ch.de bourbon Straat 42 Hs
Wz  1055 1055 أمستفد م هولند .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   محمد  لهري   لسيد 
 Ch.de bourbon Straat 42 Hs

Wz  1055 1055 أمستفد م هولند 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 25 بتاجيخ  بالحسيمة    البتد ئية 

6وليوز 2019 تحت جقم 377.

73I

DR CONSEIL

ازصف نيقو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DR CONSEIL
 Had Soualem 1/Melk Madihi 7
 Berrechid Boite Postal N 173 ،

 26402، Had Soualem Berrechid
Maroc

 زصف نيقو شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
 التقان جقم 230 حد  لسو لم - 

22402 حد  لسو لم  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

13421
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  زصف 

نيقو.
غرض  لشركة بإ6جاز :  لتصد6ر و 

 الستيف د و بيع و شر ء  لسلع
 لبيع و  لشر ء.



3325 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

نقل  لسلع على  لطريق
 لتوزيع  لعام.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - حد  لسو لم   230 جقم   التقان 

22402 حد  لسو لم  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد سرير عبد  لكريم :  1.000 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد سرير عبد  لكريم عنو نه) ( 
28  لسو لم  تجزئة  لنسيم  لرقم 
برشيد 22402 حد  لسو لم  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سرير عبد  لكريم عنو نه) ( 
28  لسو لم  تجزئة  لنسيم  لرقم 

برشيد 22402 حد  لسو لم  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ   البتد ئية ببفشيد  

2020 تحت جقم 112.
74I

aice compta

EXTRA BT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
EXTRA BT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 22 شاجع 
مرس  لسلطان  لطابق 1  لشقة 3 - 

20130  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455893
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 EXTRA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BT

أعمال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملختلفة

تارر.

22 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 

مرس  لسلطان  لطابق 1  لشقة 3 - 

20130  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   : نهرمين  لحسن   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   : عيزنو   لسيد  لسعيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نهرمين  لحسن   لسيد 

إقامة   8 شقة   2 أ  عماجة  لنفرس 

10210  لرباط   1  لربيع حي  لنهضة 

 ملغرب.

عنو نه) (  عيزنو   لسيد  لسعيد 

تنغيف   45800 قصر  6ت هاني تنغيف 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  نهرمين  لحسن   لسيد 

إقامة   8 شقة   2 أ  عماجة  لنفرس 

10210  لرباط   1  لربيع حي  لنهضة 

 ملغرب

عنو نه) (  عيزنو   لسيد  لسعيد 

تنغيف   45800 قصر  6ت هاني تنغيف 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 07 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729928.

75I

 لعموجي  ستشاجة

 BAGHDAD IMPORT
EXPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 لعموجي  ستشاجة
زنقة فاس جقم  11 تازة، 35000، 

تازة  ملغرب
 BAGHDAD IMPORT EXPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  رد6ر 

 ملركز تازة 35000 تازة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

4995
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 6ونيو   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BAGHDAD IMPORT EXPORT
نقل   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغيف.
:  رد6ر  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 ملركز تازة 35000 تازة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
50 حصة    :  لسيد  زوكاغ بغد د 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 50   : حسن  بولخريف   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بغد د   لسيد  زوكاغ 
تازة   35000 دو ج  هرشليين   رد6ر 

 ملغرب.
 لسيد بولخريف حسن عنو نه) ( 

 رد6ر 35000 تازة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بغد د   لسيد  زوكاغ 
تازة   35000 دو ج  هرشليين   ردج 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6ونيو   28 بتاجيخ  بتازة    البتد ئية 

2019 تحت جقم 444.

72I

ficogedek sarl au

SERMATCO SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SERMATCO SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 30 
مكرج زنقة 8 حي  المان مكناس - 

50050 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49257
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SERMATCO SARL
بيع مو د   : غرض  لشركة بإ6جاز 
 لبناء ، لتصد6ر و الستيف د، وسيط.

 30 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - مكناس  حي  المان   8 زنقة  مكرج 

50050 مكناس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد منعم  لز هر :  800 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
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 200   :  لسيد عبد لحكيم  لرملي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد منعم  لز هر عنو نه) ( جقم 

سيدي سعيد    2 37  قامة وليلي ب 

50050 مكناس  ملغرب.

عبد لحكيم  لرملي   لسيد 
وره   3437 جقم   55 زنقة  عنو نه) ( 

عروس  50050 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد منعم  لز هر عنو نه) ( جقم 

سيدي سعيد    2 37  قامة وليلي ب 

50050 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   05 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 524.

77I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 STATION SERVICE

ABOUFARIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
جقم 234، شاجع فلسطين حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

 ملغرب

 STATION SERVICE ABOUFARIS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملحل، 

قسمة جقم 05 تجزئة  لنو صر 

 لنو صر - 27000  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

454325

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.STATION SERVICE ABOUFARIS

محطة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

بنز6ن وخدمة  لسياج ت.

:  ملحل،  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

تجزئة  لنو صر   05 جقم  قسمة 

27000  لد ج  لبيضاء   -  لنو صر 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 400   :  لسيد أبو فاجس عبد هللا 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 200   : مهدي  فاجس  أبو   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

هللا  عبد  فاجس  أبو   لسيد 

 25000 تجزئة  لفتح  عنو نه) ( 

خريبكة  ملغرب.

 لسيد أبو فاجس مهدي عنو نه) ( 

تجزئة  لفتح 25000 خريبكة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد أبو فاجس مهدي عنو نه) ( 

تجزئة  لفتح 25000 خريبكة  ملغرب

هللا  عبد  فاجس  أبو   لسيد 

 25000 تجزئة  لفتح  عنو نه) ( 

خريبكة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 728394.

78I

ANWAR AL IDALAA

ANWAR AL IDALAA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ANWAR AL IDALAA
-Annour 24 rue azinbak N°41
 quartier erraha beusejour 43

casablanca، 20600،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

ANWAR AL IDALAA شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(
 Annour وعنو ن مقرها  إلرتماعي

   43-24 rue azinbak n°41
 quartier erraha beusejour
20200  لد ج لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.272281
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج حل   2019 نونبف   22  ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    ANWAR AL IDALAA
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
 Annour 24 rue مقرها  إلرتماعي 
 azinbak n°41-43   quartier erraha
beusejour 20600  لد ج لبيضاء 

 ملغرب نتيجة ل : تصفية إختياجية.
ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
Annour 24 rue azinbak n°41-

 43   quartier erraha beusejour
20200  لد ج لبيضاء  ملغرب. 

و عين:
و  فكري  هللا   عبد   لسيد)ة( 
 CD ن159   4 بلوك  عنو نه) ( 
23200  لد ج لبيضاء   لد ج لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 15 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 727124.

79I

محمد خالد بالستيك

محمد خالد بالستيك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

محمد خالد بالستيك
جقم 11 عماجة 175  قامة  سالن 
 لحي  ملحمدي ، 80080،  غاد6ر 

 ملغرب
محمد خالد بالستيك شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 

11 عماجة 175  قامة  سالن  لحي 
 ملحمدي - 80080  غاد6ر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

42321
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
محمد   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

خالد بالستيك.
غرض  لشركة بإ6جاز :  لتجاجة في 

 ملو د و  الالت  لفالحية .
جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
175  قامة  سالن  لحي  عماجة   11

 ملحمدي - 80080  غاد6ر  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
  : بندهيبة  خالد  محمد   لسيد 
دجهم   72.000 بقيمة  حصة   720

للحصة .
 240   : بندهيبة  هشام   لسيد 
حصة بقيمة 24.000 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
بندهيبة  خالد  محمد   لسيد 
175  قامة  11 عماجة  جقم  عنو نه) ( 
 سالن  لحي  ملحمدي 80080  غاد6ر 

 ملغرب.
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 لسيد هشام بندهيبة عنو نه) ( 
حي  ملوظفين    451 زنقة   21 جقم 

80040  غاد6ر  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بندهيبة  خالد  محمد   لسيد 
175  قامة  11 عماجة  جقم  عنو نه) ( 
 سالن  لحي  ملحمدي 80080  غاد6ر 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ  باكاد6ر    لتجاجية 

2020 تحت جقم 89489.
80I

CRI MEKNES

 STE SOUDE RACHID ««
S.A.R.L au

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE SOUDE RACHID « S.A.R.L«
au شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 

 عميمي بلد6ة و باشوية  كوج ي 
 لحار   - 51000  لحار    ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
49239

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE«  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.SOUDE RACHID « S.A.R.L au

-أشغال    : غرض  لشركة بإ6جاز 
 لبناء  ملتنوعة

طريق  لعمليات  عن  لحام    -
)تشغيل وجشة   لذ تية أو  لكهربائية 

عمل(.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
باشوية  كوج ي  و  بلد6ة   عميمي 
 لحار   - 51000  لحار    ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد   لسو�سي جشيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد   لسو�سي جشيد عنو نه) (  
02  كوج ي   بتجزئة  ملنى   لساكن 

51000  لحار    ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد   لسو�سي جشيد عنو نه) (  
02  كوج ي   بتجزئة  ملنى   لساكن 

51000  لحار    ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 513.
81I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

AGANIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
2 زنـقـة قــدمــاء  لــمــر كـــشـيــيـن مــكــتــ  

جقـــم  4 رليز ، 40000، مر كش 
 ملغرب

AGANIC شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شقة جقم 
14 عماجة 19 د ج  لسالم  سعادة 
مر كش. - 40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102359

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGANIC

تارر   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

مستحضر ت  لتجميل  ملصنوعة  

من  أجكان

بيع  ملالبس )تارر بالتقسيط(

أو  )تارر  و لتصد6ر   الستيف د 

وسيط (.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : شقة جقم 

سعادة  د ج  لسالم    19 عماجة   14

مر كش. - 40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عدنني  حمد طاجق :  100 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
طاجق  عدنني  حمد   لسيد 

د ج  عماجة   14 جقم  شقة  عنو نه) ( 

 40000 مر كش  سعادة   19  لسالم 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
طاجق  عدنني  حمد   لسيد 

د ج  عماجة   14 جقم  شقة  عنو نه) ( 

 40000 مر كش  سعادة   19  لسالم 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   04 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111939.

82I

CRI DAKHLA

ATMAN SECURITE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CRI DAKHLA
 ملركز  لجهوي لالستثماج ، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
ATMAN SECURITE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي لفطيحات  

شاجع موالي  سماعيل جقم 10  
 لد خلة - 73000  لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

15309
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   28
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ATMAN SECURITE
:  لحر سة   غرض  لشركة بإ6جاز 

و ألمن.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : لفطيحات  
  10 جقم  موالي  سماعيل  شاجع 

 لد خلة - 73000  لد خلة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
  : بوعيلة   لسيد محمد 6حضيه  
700 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
 لسيدة دنيا  لفقيف :  300 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بوعيلة   6حضيه    محمد   لسيد 
عنو نه) ( حي لفطيحات  ززنقة أكاد6ر 

ؤقم 317 73000  لد خلة  ملغرب.
 لسيدة دنيا  لفقيف عنو نه) ( حي 
 317 ؤقم  أكاد6ر  ززنقة  لفطيحات  

73000  لد خلة  ملغرب.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة دنيا  لفقيف عنو نه) ( حي 

 317 ؤقم  أكاد6ر  ززنقة  لفطيحات  

73000  لد خلة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 05 بتاجيخ   البتد ئية بو دي  لده   

فبف 6ر 2020 تحت جقم 132.

83I

CRI DAKHLA

DIRECT SUD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CRI DAKHLA

 ملركز  لجهوي لالستثماج ، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

DIRECT SUD شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  لنهضة 

01 شاجع حمزة بن أبي طال   جقم 

1182  لد خلة - 73000  لد خلة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

15235

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIRECT SUD

تنظيم    : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ألنشطة  لرياضية   لثقافية  

و لتكوين 

أشغال وخدمات   لنظافة .

حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
أبي  بن  حمزة  شاجع   01  لنهضة 
طال   جقم 1182  لد خلة - 73000 

 لد خلة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة فضيلة فيجحي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة فضيلة فيجحي  عنو نه) ( 
حي لبيشات منازل  لتقاعد   73000 

 لد خلة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة فضيلة فيجحي عنو نه) ( 
 73000 حي لبيشات منازل  لتقاعد 

 لد خلة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 22 بتاجيخ   البتد ئية بو دي  لده   

6نا6ر 2020 تحت جقم 81.

84I

CRI DAKHLA

OUELD KASSAB TRAVAILLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CRI DAKHLA
 ملركز  لجهوي لالستثماج ، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
 OUELD KASSAB TRAVAILLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 

 لوحدة  شاجع   ألجز  جقم 101  
 لد خلة - 73000  لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

13929
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 6ونيو   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUELD KASSAB TRAVAILLE

:  شغال  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لنجاجة .

حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

  101 جقم  شاجع   ألجز    لوحدة  

 لد خلة - 73000  لد خلة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد  ملصطفى  لدج ز 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد خالد معتمد  :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ملصطفى  لدج ز عنو نه) ( 

 73000  4811 جقم  حي  لوكالة 

 لد خلة  ملغرب.

 لسيد خالد معتمد عنو نه) ( حي 

73000  لد خلة   4807  لنهضة جقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  ملصطفى  لدج ز عنو نه) ( 

 73000  4811 جقم  حي  لوكالة 

 لد خلة  ملغرب

 لسيد خالد معتمد عنو نه) ( حي 

73000  لد خلة   4807  لنهضة جقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 17 بتاجيخ   البتد ئية بو دي  لده   

6ونيو 2019 تحت جقم 202.

85I

CRI DAKHLA

ADAM  SALKA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CRI DAKHLA
 ملركز  لجهوي لالستثماج ، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
ADAM  SALKA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 
 لغفر ن  شاجع  ملغرب  لعربي   جقم 
02    لد خلة  - 73000  لد خلة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
15249

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   24
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  ADAM : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SALKA
تثمين   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
إنتاج  زج عة     ،  ألج �سي  لفالحية   

وتثمين  ملنتورات  لفالحية.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
جقم  شاجع  ملغرب  لعربي     لغفر ن  
73000  لد خلة   - 02    لد خلة  

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عماجي  لبات    لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  عماجي  لبات   لسيد 
 73000 02  لد خلة  حي  لغفر ن 

 لد خلة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عماجي  لبات     لسيد 
 73000 02   لد خلة  حي  لغفر ن 

 لد خلة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 23 بتاجيخ   البتد ئية بو دي  لده   

6نا6ر 2020 تحت جقم 91.
82I

KAMA SERVICE

 STE ALMOSTAKBAL DES
SERVICES AGRICOLES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة جقم 2 إقامة أميفة سيدي بنوج 

، 24350، سيدي بنوج  ملغرب
 STE ALMOSTAKBAL DES

SERVICES AGRICOLES شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شقة جقم 
2 إقامة أميفة سيدي بنوج - 24350 

سيدي بنوج  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2487
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 ALMOSTAKBAL DES SERVICES

.AGRICOLES
غرض  لشركة بإ6جاز : -  لخدمات 

و  ألشغال  لفالحية
-  ألشغال  لعامة.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : شقة جقم 
 24350  - إقامة أميفة سيدي بنوج   2

سيدي بنوج  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد عبد  لهادي  ج وي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد عبد  لوهاب بلبشيف :  500 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لهادي  ج وي   لسيد 
دو ج  لتعاونية  لو جثية  عنو نه) ( 
بوحمام 24350 سيدي بنوج  ملغرب.

بلبشيف  عبد  لوهاب   لسيد 
عنو نه) (  لتعاونية  لو جثية  والد 
بنوج  سيدي   24350 ج   بوزج جة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لهادي  ج وي   لسيد 
دو ج  لتعاونية  لو جثية  عنو نه) ( 

بوحمام 24350 سيدي بنوج  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 05 بتاجيخ  بنوج   بسيدي   البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 3388.

87I

mohammed boumzebra

SOCIETE LOALOA SARL 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 SOCIETE LOALOA SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي مز جع بني 
وكيل  - 23200  لفقيه بن صالح 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

4353

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE LOALOA SARL

محطة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

بنز6ن.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : مز جع بني 

صالح  بن  23200  لفقيه   - وكيل  

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

300.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بومزبرة  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 1.000   : خليدي  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 1.000   : حليبي  خاليد   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بومزبرة  محمد   لسيد 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب.

عنو نه) (  خليدي  محمد   لسيد 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب.

عنو نه) (  حليبي  خاليد   لسيد 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بومزبرة  محمد   لسيد 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  

02 فبف 6ر 2020 تحت جقم 38/2020.

88I

mohammed boumzebra

L.A GOUDRON SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
L.A GOUDRON SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لرقم 43 
تجزئة  لياسمين - 23200  لفقيه بن 

صالح  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
4355

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 L.A  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GOUDRON SARL AU
:  عمال  بإ6جاز  غرض  لشركة 

وطالء - نقل  لبضائع.
عنو ن  ملقر  الرتماعي :  لرقم 43 
تجزئة  لياسمين - 23200  لفقيه بن 

صالح  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
جأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000  لسيد لكيف عبد  لو حد :  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد لكيف عبد  لو حد عنو نه) ( 
23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد لكيف عبد  لو حد عنو نه) ( 
23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  
02 فبف 6ر 2020 تحت جقم 39/2020.
89I

mohammed boumzebra

 STE BABILANT TRAVAUX
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE BABILANT TRAVAUX SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي مركز 

 لبف د6ا - 23200  لفقيه بن صالح 
 ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.2723
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 05 6وليوز 2019 تقرج حل 
 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
BABILANT TRAVAUX SARL  مبلغ 
جأسمالها 100.000,00 دجهم وعنو ن 
 - مركز  لبف د6ا  مقرها  إلرتماعي 
صالح  ملغرب  بن  23200  لفقيه 

نتيجة ل :  الزمة  القتصاد6ة.
مركز  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 لبف د6ا - 23200  لبف د6ا  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( عبد  لهادي   لحسناوي 
23200  لفقيه  و عنو نه) (  لبف د6ا  
)ة(  كمصفي  صالح  ملغرب  بن 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
: مركز  لبف د6ا

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  
02 فبف 6ر 2020 تحت جقم 32/2020.

90I

CAJF CO

AUTO MANIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CAJF CO
 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc
AUTO MANIA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 1 
فرنسو  بونز ج عبد  ملومن - 20000 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.192981

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2019 تقرج حل  30 درنبف   ملؤجخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
  AUTO MANIA  لشريك  لوحيد 
دجهم   100.000 جأسمالها  مبلغ 
 1 زنقة  مقرها  إلرتماعي  وعنو ن 
 20000  - فرنسو  بونز ج عبد  ملومن 
 لد ج  لبيضاء  ملغرب نتيجة ل : حل 

مبكر للشركة.
 1 و حدد مقر  لتصفية ب زنقة 
عبد  ملومن  ملغرب  بونز ج  فرنسو  

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  فيصل   لسيد)ة(  منوح  
زنقة مو�سى  بن نصيف    82 عنو نه) ( 
20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 728472.
91I

 ملركز  لجهوي لالستثماج لجهة دجعة تافياللت ملحقة 

وجز ز ت

SOCIÉTÉ BIVEN SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثماج لجهة دجعة 
تافياللت ملحقة وجز ز ت

شاجع موالي جشيد عماجة د دس 
 لطابق  الول وجز ز ت، 45000، 

وجز ز ت  ملغرب
SOCIÉTÉ BIVEN SARL  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج 

تيمريغين تزجين  - 47703 ز كوجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
3107

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOCIÉTÉ BIVEN SARL
* لبناء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

و الشغال  ملختلفة
*تركي  نظام  لري بالتنقيط

 ، صيانة  لحد ئق  أو  *زج عة 
حد ئق ، و لطرق، إلخ.

دو ج   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
ز كوجة   47703  - تزجين   تيمريغين 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 500   : نجماوي  حسن   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد سعيد عيوش :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حسن نجماوي عنو نه) ( 
 2 حي  لنهضة  مجموعة  ملجد   755

10210  لرباط  ملغرب.
عنو نه) (  عيوش  سعيد   لسيد 
20 زنقة  ليابان ماجسا  ملحيط   شقة 

10040  لرباط  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد حسن نجماوي عنو نه) ( 
حي  لنهضة   مجموعة  ملجد   755

10210  لرباط  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ   البتد ئية بز كوجة  

2020 تحت جقم -.
92I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

 AMD-PRESTA 
) EX FESPROM ( 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
 تشقة 13  لعماجة 23  لطابق 2 
 APPT 13 زنقة  لزجقطوني فاس
 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCملغرب  FES30000، فاس
 ) AMD-PRESTA  ) EX FESPROM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
فلسطين  قامة  لحرية  لطابق 4 
 لعماجة 8  لشقة 8 - 30000 فاس 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.55405

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 19 درنبف 2019 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
»شاجع فلسطين  قامة  لحرية  لطابق 
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4  لعماجة 8  لشقة 8 - 30000 فاس 
تجزئة   1 »ي10  لطابق  إلى   ملغرب» 
 بو بكر  لصد6ق رماعة  والد عبدون 

خريبكة - 25000 خريبكة   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 543/20.
93I

DAMO CONSULTING SARL

NEJMA CALL CENTER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

NEJMA CALL CENTER  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي بالص 

موز ج شاجع  لفرزدق  قامة زجيوح 
12 جقم 7 - 90000 طنجة  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.101013
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2019 تم تعيين  30 درنبف   ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

لكموش  حمزة كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   14 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229504.
94I

COGEST

CARCIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
CARCIM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لزنقة 90 
 لرقم 101 - 20000  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.112529

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2018 نونبف   08 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
من  أي  دجهم»   2.000.000«
»1.000.000 دجهم» إلى »3.000.000 
مقاصة  إرر ء    : طريق  عن  دجهم» 
مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ج و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 19 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

درنبف 2018 تحت جقم 285970.

95I

KAMA SERVICE

STE AGRI BENMASLOUHIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة جقم 2 إقامة أميفة سيدي بنوج 

، 24350، سيدي بنوج  ملغرب
 STE AGRI BENMASLOUHIA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج 
 لتعاونية  لشببية بوحمام - 24350 

سيدي بنوج  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
2485

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGRI BENMASLOUHIA

غرض  لشركة بإ6جاز : -  لخدمات 

و  ألشغال  لفالحية

-  ألشغال  لعامة.

دو ج   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 24350  -  لتعاونية  لشببية بوحمام 

سيدي بنوج  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

بن  ملصلوحية   لسيد  بر هيم 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

بن  ملصلوحية   لسيد  بر هيم 

دو ج  لتعاونية  لشببية  عنو نه) ( 

بوحمام 24350 سيدي بنوج  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بن  ملصلوحية   لسيد  بر هيم 

دو ج  لتعاونية  لشببية  عنو نه) ( 

بوحمام 24350 سيدي بنوج  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 05 بتاجيخ  بنوج   بسيدي   البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 3389.

92I

Ascensu

CLIQTECH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Ascensu

 لطابق  الول، 202  بو  زيد 

 لد دو�سي،  ملعاجيف، ، 20330، 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب

CLIQTECH  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 202 
زنقة  بو زيد  لد دو�سي،  لطابق 1، 

 ملعاجيف - 20330  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.413449

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤجخ في 21 أكتوبر 2019 تقرج حل 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

مبلغ     CLIQTECH لشريك  لوحيد 
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
زنقة  بو زيد   202 مقرها  إلرتماعي 

 - 1،  ملعاجيف   لد دو�سي،  لطابق 

20330  لد ج  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

و  إلستقاللية  ضعف  لطل    : ل 

 ملالية.

 202 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 ،1 زنقة  بو زيد  لد دو�سي،  لطابق 

20330  لد ج  لبيضاء   -  ملعاجيف 

 ملغرب. 

و عين:

و  توفيق    لضوي   لسيد)ة( 
 ،177 جقم  مكناس،  دجب  عنو نه) ( 

28830   ملحمد6ة  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 22 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

نونبف 2019 تحت جقم 721541.

97I

 ملركز  لجهوي لالستثماج لجهة دجعة تافياللت ملحقة 

وجز ز ت

 STE KASBAH FOUM TIZZA

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثماج لجهة دجعة 

تافياللت ملحقة وجز ز ت
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شاجع موالي جشيد عماجة د دس 
 لطابق  الول وجز ز ت، 45000، 

وجز ز ت  ملغرب
 STE KASBAH FOUM TIZZA
SARL AU  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج  فرط 

تغبالت  - 47722 ز كوجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
3105

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 KASBAH FOUM TIZZA SARL

. AU
ماوى   *  : بإ6جاز  غرض  لشركة 

سياحي
* مطعم .

عنو ن  ملقر  الرتماعي : دو ج  فرط 
تغبالت  - 47722 ز كوجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  وجدو  بر هيم  
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  وجدو  بر هيم  
ز كوجة   47722 تغبالت  دو ج  فرط 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  وجدو خد6جة  عنو نه) ( 
ز كوجة   47722 تغبالت  دو ج  فرط 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ   البتد ئية بز كوجة  

2020 تحت جقم -.
98I

EL FACHTALI CONSEIL

ELECTYANO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
جفع جأسمال  لشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس  لطابق  لتاني شقة جقم 
9 شاجع موالي عبد هللا  مر كش ، 

40000، مر كش  ملغرب
ELECTYANO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
إزيكي 3 جقم 58 - 40000 مر كش 

 ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
. 53752

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2010 نونبف   25 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
»300.000 دجهم» أي من »100.000 
عن  دجهم»   400.000« إلى  دجهم» 
إدماج  حتياطي أو أجباح أو    : طريق 

عالو ت إصد ج في جأس  ملال.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
درنبف   28 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2011 تحت جقم 29273.
99I

EL FACHTALI CONSEIL

ELECTYANO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس  لطابق  لتاني شقة جقم 
9 شاجع موالي عبد هللا  مر كش ، 

40000، مر كش  ملغرب
ELECTYANO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
إزيكي 3 جقم 58 - 40000 مر كش 

 ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
. 53752

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2011 نونبف   21 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
من  أي  دجهم»   3.200.000«
 4.000.000« إلى  دجهم»   400.000«
تقد6م حصص    : عن طريق  دجهم» 

نقد6ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 29273.
100I

3S BATIMENT TRAVAUX DIVERS

2SGN MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 وطو برو مجي ش.م.م بشريك وحيد
 MEKNES ، 50000، MEKNES

 ملغرب
2SGN MAROC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي كاميليا 
2،عماجة 142،  لطابق  لثاني، 

 لشقة جقم 9، مكناس - 50000 
مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
49291

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   04
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 2SGN  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MAROC

:  لحر سة  غرض  لشركة بإ6جاز 
 لخاصة.

كاميليا   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
2،عماجة 142،  لطابق  لثاني،  لشقة 
مكناس   50000  - مكناس   ،9 جقم 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد سعيد بودج ع :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بودج ع  سعيد   لسيد 
مكناس   50050  75 جقم   1  النبعاث 

50050 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بودج ع  سعيد   لسيد 
مكناس   50050  75 جقم   1  النبعاث 

50050 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 571.

101I

COMPTASAM

حرضان-أنفيست
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COMPTASAM
10 شاجع أبي بكر  لر زي إقامة  لر زي 

 لطابق  لسفلي ، 90010، طنجة 
 ملغرب

حرضان-أنفيست شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
نرريس زنقة 27 جقم 18 بر نس 

2 س-س طابق  لسفلي  - 90000 
طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103803
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في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

حرضان-أنفيست.
تجاجة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 لجملة و لتجزئة لجميع أنو ع قطع 

 لغياج للسياج ت و آلالت.
*  الستيف د و لتصد6ر بشكل عام.

رميع  و ستيف د  وبيع  شر ء   *
 ملو د و ملو د و آلالت و ملو د  لد جرة 

و ملنتجات من رميع  ألنو ع.
* إنشاء أو حيازة أو تأريف أو تأريف 
أو  تأريف  أو  تجاجي  عمل  أي  إد جة 
تركي  أو تشغيل لجميع  ملؤسسات 
أو  ألعمال أو  ملصانع أو وجش  لعمل 
 ملتعلقة إلى أي من  ألنشطة  ملحددة.
* أخذ أو حيازة أو  ستغالل أو نقل 
وبر ء ت  الختف ع  رميع  لعمليات 

 ملتعلقة بهذه  ألنشطة..
تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
بر نس   18 جقم   27 زنقة  نرريس 
 90000  - طابق  لسفلي   س-س   2

طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حرضان محمد :  30 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 50   :  لسيد حرضان عبد  لقادج 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
10 حصة    :  لسيد حرضان نز ج 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد حرضان أسامة :  10 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حرضان محمد عنو نه) ( 
بر نس 2 تجزئة نرريس زنقة 27 جقم 

18 90000 طنجة  ملغرب.

عبد  لقادج  حرضان   لسيد 
جقم   21 حي  لرحمة زنقة  عنو نه) ( 

19 11070 د ج لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  نز ج  حرضان   لسيد 
بر نس 2 تجزئة نرريس زنقة 27 جقم 

18 90000 طنجة  ملغرب.
 لسيد حرضان أسامة عنو نه) ( 
بيتون   22400 فولتيف   شاجع   388

فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد حرضان محمد عنو نه) ( 
بر نس 2 تجزئة نرريس زنقة 27 جقم 

18 90000 طنجة  ملغرب
عبد  لقادج  حرضان   لسيد 
جقم   21 حي  لرحمة زنقة  عنو نه) ( 

19 11070 د ج لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 1058.

102I

BUSINESS AUDITAX

SUN DELUXE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

SUN DELUXE   شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

فاطمة  لزهر ء  لعزيزية إقامة  بن 
بطوطة  ملحل جقم 4،  - 90000 

طنجة  ململكة  ملغربية.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.102287

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تعيين   2020 6نا6ر   14  ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(   رد6د  مسيف 

 ملقريني عبد  لسميع كمسيف وحيد.

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   27 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229925.

103I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

املسايا

إعالن متعدد  لقر ج ت

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

 ملسا6ا »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي:  47 شاجع 

الكوجنيش - -  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.432557

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 22 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحد6د  إلمضاء  لبنكي  ملشتفك

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 15:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحد6د  إلمضاء  لبنكي  ملشتفك 

محمد  لخطاجي  *  لسيد   : بين 

و لسيد  مخلوف عزج ن         * وبين 

و لسيد  همامجيان  كيبوجك   لسيد 

و بين  لسيد   * مخلوف عزج ن        

كيبوجك  و لسيد  محمد  لخطاجي 

همامجيان

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730075.

104I

CTC CONSULTING

TAMMA ALLIANCES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

CTC CONSULTING
 10RUE DE LIBERTE 3EME
 ETG APPT N°6 ، 20130،

CASABLANCA MAROC
TAMMA ALLIANCES شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  الرتماعي 10 شاجع 
 لحرية  لطابق جقم 3  لشقة جقم 5  

- 20130  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.394009

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2019 أكتوبر   22 في   ملؤجخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
مستحضر ت  وتسويق   ستيف د 

 لتجميل و ملنتجات شبه  لطبية.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 28 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

نونبف 2019 تحت جقم 721292.
105I

COGEST

CARCIM
إعالن متعدد  لقر ج ت

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
CARCIM »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي:  لزنقة 

90  لرقم 101 حي موالي عبد هللا - 
20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.112529
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 08 6نا6ر 2019
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
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قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
21000 حصة   ملصادقة على تفويت 
من  ج�سى،  بوخاتم  لفاءدة  لسيد 
بتاجيخ  محمد  بوخاتم  طرف  لسيد 

20/12/2018
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحيين  لقانون  السا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

مساهمة  لشركاء
بند جقم 8:  لذي 6نص على ما6لي: 

 لحصص  الرتماعية
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

غشت 2019 تحت جقم 710323.
102I

STE REVCOMPTA

GOOSE SARL  
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE REVCOMPTA
عماجة جقم 08  لطابق  الول  لشقة 

04 شاجع  كر   ملد6نة  لجد6دة 
مكناس ، 50000، مكناس  ملغرب

  GOOSE SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي مركز عين 
لحناش  لريبعة تزكيت إفر ن - 

53000 إفر ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

1117
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 أبريل   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GOOSE SARL
:  ستيف د  بإ6جاز  غرض  لشركة 

وتصد6ر-أشغال مختلفة - تجاجة.

مركز   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - عين لحناش  لريبعة تزكيت إفر ن 

53000 إفر ن  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيد  6وب بوتازة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد حفيظ بوتازة :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  6وب بوتازة عنو نه) (  6ت 
 53000 عمرو عي�سى  لريبعة تزكيت 

تزكيت إفر ن  ملغرب.
عنو نه) (  بوتازة  حفيظ   لسيد 
 53000 تزكيت  لحناش  عين  سبت 

تزكيت إفر ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  6وب بوتازة عنو نه) (  6ت 
 53000 عمرو عي�سى  لريبعة تزكيت 

تزكيت إفر ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
أبريل   18 بتاجيخ  بازجو    البتد ئية 

2019 تحت جقم 111.
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YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

بين لوك�سي كارز
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

بين لوك�سي كاجز شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 

 6كدج 2 عماجة 104 جقم 3 جويضات  
- 40000 مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.100211
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 23 درنبف 2019 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
 3 جقم   104 عماجة   2 »تجزئة  6كدج 
40000 مر كش  ملغرب»  جويضات  - 
 43 جقم   2 2  لعنبف  » ملسيفة  إلى 

مر كش - 40000 مر كش   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 1401.
108I

Sté quick bridge

ACRO PROJET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
ACRO PROJET شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  مللك 
 ملسمى  لبفكة تجزئة  لرشيد6ة - 

35100 ررسيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
1705

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ACRO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PROJET
أشغال   -  : غرض  لشركة بإ6جاز 

مختلفة

-أعمال  لفالحة 
-  ستيف د وتصد6ر.

:  مللك  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - تجزئة  لرشيد6ة   ملسمى  لبفكة 

35100 ررسيف  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  6كن   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد  6كن   لسيد 
35100 ررسيف  دو ج ملظافرة هو جة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  6كن   لسيد 
35100 ررسيف  دو ج ملظافرة هو جة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 04 بتاجيخ  بجرسيف    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 745/2020.
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3S BATIMENT TRAVAUX DIVERS

 SAPII« ALIAT PROMOTION 
 IMMOBILIÈRE ET

INVESTISSEMENT» ش.م.م 
بشريك وحيد

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 SAPII«ALIAT PROMOTION
 IMMOBILIÈRE ET

INVESTISSEMENT» ش.م.م 
بشريك وحيد

 MEKNES ، 50000، MEKNES
 ملغرب

 SAPII« ALIAT PROMOTION 
 IMMOBILIÈRE ET

INVESTISSEMENT» ش.م.م 
بشريك وحيد شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد



3325 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 24، شاجع 

تلمسان،  قامة  لزهوج،  لطابق 

 ألول، م.ج. - 50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

47397

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 ماجس   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة  تسمية  لشركة 

بمختصر  عند  إلقتضاء 

 SAPII« ALIAT   : تسميتها 

 PROMOTION IMMOBILIÈRE

ش.م.م   «ET INVESTISSEMENT

بشريك وحيد.

:  ألنعاش  غرض  لشركة بإ6جاز 

 لعقاجي.

 ألشغال  ملختلفة و  لبناء.

 لهندسة  ملدنية.

 ،24  : .عنو ن  ملقر  الرتماعي 

شاجع تلمسان،  قامة  لزهوج،  لطابق 

 ألول، م.ج. - 50000 مكناس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لحسين علياط 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحسين علياط عنو نه) ( 
جقم 9 زنقة  لحياة  لسعيدة حي  ملنزه  

50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لحسين علياط عنو نه) ( 
جقم 9 زنقة  لحياة  لسعيدة حي  ملنزه  

50000 مكناس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاجية بمكناس  بتاجيخ - تحت جقم..
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conseils sarl

   EVIDENCE IMMOBILIERE

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

conseils sarl

شاجع لبنان  قامة 6امنة 1 مكت  
جقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

 ملغرب

   EVIDENCE IMMOBILIERE

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 5 شاجع 

6وسف  بن تاشفين  لطابق  لثاني 
 TANGER 90000 جقم 3 طنجة

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

101573

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 أكتوبر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

   EVIDENCE IMMOBILIERE

.SARL

:  النعاش  غرض  لشركة بإ6جاز 
 لعقاجي 

شر ء وبيع  ألج �سي و لشقق

و ملباني. شر ء وبيع

حقوق  مللكية  ملنقولة  رميع 

وغيف

 ملنقولة ورميع  ملنشآت و ملر فق

أعمال  ذ ت  لطابع  لسياحي. 

 لبناء.

بجميع أشكالها بما في ذلك  لنجاجة
و لسباكة  و لزراج  و لرسم 
بالنشاط  ورميع  لحرف  ملتعلقة 

 ملشاج
إليه أعاله.  قتناء رميع  لعقاج ت

 ملبنية أو  لتي سيتم بناؤها
وبيعها.  لبيع،  لشر ء وتجزئة

 الج �سي.
شاجع   5  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
تاشفين  لطابق  لثاني  6وسف  بن 
 TANGER 90000 طنجة   3 جقم 

طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد  والد بنمو�سى :  100 

حصة بقيمة 1.000 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
بنمو�سى  محمد  والد   لسيد 
جقم   1 شاجع  شبيليا زنقة  عنو نه) ( 

19 93020 تطو ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بنمو�سى  محمد  والد   لسيد 
جقم   1 شاجع  شبيليا زنقة  عنو نه) ( 

19 93020 تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف   08 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2019 تحت جقم 227222.
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CENTRE ZOHOUR ALHAYAT SARL

 CENTRE ZOHOUR
ALHAYATE

إعالن متعدد  لقر ج ت

 CENTRE ZOHOUR ALHAYAT
SARL

تجزئة  ملحاميد 9  سكجوج جقم 195 
، 40000، مر كش  ملغرب

 CENTRE ZOHOUR ALHAYATE
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: : جقم 

195 تجزئة  ملحاميد 9  سكجوج  - 
40000 مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.80213
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 20 6نا6ر 2020
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
تفويت 500  حصة من  طرف  لسيدة 
عبد  حياة بلمجدوب لفائدة  لسيد  
 لحق عدنان بقيمة 50000 دجهم  مع 
رميع  ملز 6ا و اللتز مات  لتي تتعلق 

بهذه  ألسهم 
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
تفويت 500  حصة من  طرف  لسيدة 
لفائدة  لسيد  زهرة  لحياة سكر ت 
 50000 بقيمة   6ونس  لعمودي  
مع رميع  ملز 6ا و اللتز مات  دجهم   

 لتي تتعلق بهذه  ألسهم.
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
للشركة  لسيد  تعيين مسيف رد6د  
6ونس  لعمودي  كمسيف وحيدة تبعا 
لقبول  ستقالة  ملسيفة  لسيدة زهرة 

 لحياة سكر ت.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
 لتقسيم  لجد6د:   لسيد عبد  لحق 

عدنان.......50000 دجهم
6ونس  لعمودي   - لسيد 

.......50000 دجهم  
- ملجموع.......100000 دجهم

بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 
 لتقسيم  لجد6د:

   لسيد عبد  لحق عدنان.......500 
حصة 

- لسيد 6ونس  لعمودي  .......500 
حصة

- ملجموع.......1000 حصة 
على  6نص  12:  لذي  جقم  بند 
تعيين  لسيد 6ونس  لعمودي   ما6لي: 
ستعتمد  و  للشركة  وحيد  كمسيف 
 لشركة  مضاءه في رميع معامالتها.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   03 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111901.
112I
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EDUCOURS PRIVE SARL

EDU COURS PRIVE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

EDUCOURS PRIVE SARL

 HAY EL KOUCHA RUE 161 N 3

 BENDIBANE ، 90090، TANGER

MAROC

EDU COURS PRIVE SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  لركايع 

3 جقم   H67 - 90020 طنجة 

 ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.92217

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2019 درنبف   30 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 

من  أي  دجهم»   30.000,00«

»20.000,00 دجهم» إلى »90.000,00 

تقد6م حصص    : عن طريق  دجهم» 

نقد6ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   20 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 497.
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FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

TRAGI MINE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

 HAY AL AMAL AV «D«  IMM

 227 APPT 1 SALE ، 11160، SALE

MAROC

TRAGI MINE SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 22 زنقة 

ملوية  لطابق  لر بع ,بالتو جقم 

 RABAT 10999 - 10, كد ل/ لرباط

MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

142805

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 TRAGI : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MINE SARL AU

:  لبحث  بإ6جاز  غرض  لشركة 

عن  ملعادن و  ستخر رها و  ستغاللها

 22  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

,بالتو جقم  زنقة ملوية  لطابق  لر بع 

 RABAT 10999  - 10, كد ل/ لرباط 

.MAROC

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : جشيد  لد6هي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  جشيد  لد6هي   لسيد 

سكتوج 9 بلوك ج جقم 1/حي  لرياض 

10999  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  جشيد  لد6هي   لسيد 

سكتوج 9 بلوك ج جقم 1/حي  لرياض 

10999  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   05 بتاجيخ  بالرباط    لتجاجية 

2020 تحت جقم 104228.
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نوغل 

 ETABLISSEMENT SABIL
ATTAFAWOK PRIVE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

نوغل 
شقة 7 ، طابق4  تقسيم جيز نا 
مبفوكة طريق أكوج ي مكناس ، 

50000، مكناس  ملغرب
 ETABLISSEMENT SABIL

ATTAFAWOK PRIVE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لعماجة 

جقم 85  زنقة و د سبو تجزئة نررس 
س فاس - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21815

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 ETABLISSEMENT SABIL  :

.ATTAFAWOK PRIVE
غرض  لشركة بإ6جاز : مؤسسة.

:  لعماجة  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
جقم 85  زنقة و د سبو تجزئة نررس 

س فاس - 30000 فاس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : محمد   لسيد  سر ج 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   لسيد  سر ج 
18  لعروي  جقم  موجيطانيا  شاجع 

 لناظوج 22000  لناظوج  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لعمر وي خالد عنو نه) ( 
 02 جقم  علي  لشريف  موالي  بلوك 

 لناظوج 22000  لناظوج  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   31 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 453.
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HI GEST SARL AU

DAY OFF TRAVEL SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
جقم 13 حي  لررا فاهلل  لنخيل 

 لشمالي ، 40020، مر كش  ملغرب
 DAY OFF TRAVEL SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لشقة 2 
مكرج  لطابق  لثالث عماجة  لبفدعي 
شاجع  لحسن  الول  لحي  لشتوي  - 

40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
94711

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 6وليوز   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 DAY  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OFF TRAVEL SARL AU
:  لنقل  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياحي .
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 2 عنو ن  ملقر  الرتماعي :  لشقة 

مكرج  لطابق  لثالث عماجة  لبفدعي 

 - شاجع  لحسن  الول  لحي  لشتوي  

40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : آسية    بحر   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  آسية    بحر   لسيدة 

 لشقة 2 مكرج  لطابق  لثالث عماجة 

شاجع  لحسن  الول  لحي   لبفدعي 

 لشتوي  40000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  آسية   بحر   لسيدة 

 لشقة 2 مكرج  لطابق  لثالث عماجة 

شاجع  لحسن  الول  لحي   لبفدعي 

 لشتوي  40000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 107197.

112I

ESPACE COMPETENCES  SARL

MIMOUNT  CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

ESPACE COMPETENCES  SARL

شاجع  لقيف و ن، عماجة  03  ، شقة 

 BOITE POSTAL  :     .02،  لعيون

70000 ، .1349،  لعيون  ملغرب

  MIMOUNT  CONSULTING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مقرها  الرتماعي شاجع 

عمر  ملختاج، عماجة 18، شقة 02، 

حي  لفتح  لعيون  لعيون 70000 

 لعيون .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.21085

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 24 درنبف 2019 تم تحويل 

 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى »شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

02 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 313/2020.

117I

ESPACE COMPETENCES  SARL

MIMOUNT  CONSULTING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ESPACE COMPETENCES  SARL

شاجع  لقيف و ن، عماجة  03  ، شقة 

 BOITE POSTAL  :     .02،  لعيون

70000 ، .1349،  لعيون  ملغرب

  MIMOUNT  CONSULTING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

عمر  ملختاج ، عماجة 18، شقة 02 

حي  لفتح  لعيون  لعيون 70000 

 لعيون  ملغرب.

تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.21085

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2019 درنبف   24 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

كامل   حسن  )ة(   تفويت  لسيد 

330 حصة  رتماعية من أصل 330 

حصة لفائدة   لسيد )ة( جشيد  كركر 

بتاجيخ 24 درنبف 2019.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

02 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 313/2020.

118I

somadik

OHLA TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

OHLA TRAVAUX شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع  

 الميف موالي زنقة  لتيلوم عماجة 03 
 لطابق  الول شقة جقم 02   لعيون 

70000  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
30247

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 OHLA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX
 : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 construction de bâtiment et

.travaux publics
شاجع    : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 03  الميف موالي زنقة  لتيلوم عماجة 
02   لعيون   لطابق  الول شقة جقم 

70000  لعيون  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  الله وهر ني عنو نه) ( 
مد6نة  لوحدة  و  بلوك   725 جقم 

70000  لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  الله وهر ني عنو نه) ( 
مد6نة  لوحدة  و  بلوك   725 جقم 

70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   27 بتاجيخ   البتد ئية بالعيون  

2020 تحت جقم 244/2020.

119I

SOFT ALTERNATIVE SARL

AL HOCEIMA FISH sarl
إعالن متعدد  لقر ج ت

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة  ملغرب

AL HOCEIMA FISH sarl »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: زنقة 
 لياسمين جقم 19 تجزئة  ملر�سى - 

32000  لحسيمة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.2285

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 27 نونبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
من  حصة   500 بيع  على   ملو فقة 
كانت  للو حدة  لتي  دجهم   100 فئة 
في حوزة شركة هولد6نغ مونتيبالنكو 
لفائدة  لسيد محمد رو د بنشقرون
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
قبول  ستقالة  ملسيف  لحالي  لسيد 
أصبحت  حيث  رلون  بن  6وسف 
طرف  ملسيف  من  مسؤولة   لشركة 
 لوحيد  لسيد محمد رو د بنشقرون
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
على  لنظام  -  ملو فقة 
 ألسا�سي للشركة في صيغته  لجد6دة 

وإلغاء  لنظام  ألسا�سي  لقد6م
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
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6نص  7:  لذي  و   2  ،2 جقم  بند 

 500 بيع  على  ما6لي:  ملو فقة  على 

للو حدة  دجهم   100 حصة من فئة 

في حوزة شركة هولد6نغ   لتي كانت 

محمد  لفائدة  لسيد  مونتيبالنكو 

رو د بنشقرون

على  6نص  12:  لذي  جقم   بند 

قبول  ستقالة  ملسيف  لحالي  ما6لي: 

حيث  رلون  بن  6وسف   لسيد 

أصبحت  لشركة مسؤولة من طرف 

رو د  محمد   ملسيف  لوحيد  لسيد 

بنشقرون

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 03 بتاجيخ  بالحسيمة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 14.

120I

BUMICA

ACHTOUC TEX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

BUMICA

 BD MOHAMED 6 N° 533

 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

ACHTOUC TEX شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي طريق 

1033 لهر ويين تيط مليل  لد ج 

 لبيضاء. - 20000  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.101349

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرج حل   2019 6نا6ر   21  ملؤجخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

جأسمالها  مبلغ    ACHTOUC TEX

مقرها  وعنو ن  دجهم   100.000

 إلرتماعي طريق 1033 لهر ويين تيط 

20000  لد ج   - مليل  لد ج  لبيضاء. 

:   لحل  ل  نتيجة   لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

طريق  و حدد مقر  لتصفية ب  

مليل  لد ج  تيط  لهر ويين   1033

20000  لد ج  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب. 

و عين:

و  لحسين    شتوك    لسيد)ة( 

جقم   1 حي  لحد وية زنقة  عنو نه) ( 

20000  لد ج لبيضاء  ملغرب    17

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

ماجس 2019 تحت جقم 297914.

121I

somadik

STROM CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

STROM CAR  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 AVENUE وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 ABDELKRIM KHATABI S/N
HAY HASSANI  - 70000  لعيون 

 ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2020 6نا6ر   13  ملؤجخ في 

للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

YAHYAOUI KAMAL كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   29 بتاجيخ   البتد ئية بالعيون  

2020 تحت جقم 243/2020.

122I

somadik

STROM CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STROM CAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

 AVENUE و عنو ن مقرها  الرتماعي
 ABDELKRIM KHATABI S/N HAY

HASSANI  مد6نة  لوحدة بلوك 
E جقم 342 مكرج  لعيون 70000 

 لعيون .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 13 فبف 6ر 2020 تم تحويل 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   29 بتاجيخ   البتد ئية بالعيون  

2020 تحت جقم 243/2020.

123I

somadik

STROM CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STROM CAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

 AVENUE وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 ABDELKRIM KHATABI S/N HAY

HASSANI  مد6نة  لوحدة بلوك 
E جقم 342 مكرج  لعيون 70000 

LAAYOUNE  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 6نا6ر   31 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

 KHADIJA )ة(  تفويت  لسيد 

حصة  رتماعية   BENZIDI 500

500 حصة لفائدة   لسيد  من أصل 

 09 )ة( KAMAL YAHYAOUI بتاجيخ 

6نا6ر 2020.

 FADOUA )ة(  تفويت  لسيد 

حصة  رتماعية   ED-DHIBI 500

500 حصة لفائدة   لسيد  من أصل 

 31 )ة( KAMAL YAHYAOUI بتاجيخ 

درنبف 2019.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

6نا6ر   29 بتاجيخ   البتد ئية بالعيون  

2020 تحت جقم 243/2020.

124I

CAJF CO

ELJA BATI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc

ELJA BATI شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 03 

 6ت وجير بوجغون  لد ج  لبيضاء - 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

453573

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ELJA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BATI

تاسيس   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

شركة.

 03 عنو ن  ملقر  الرتماعي : شاجع 

 - بوجغون  لد ج  لبيضاء  وجير   6ت 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 00+ سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  لحبي    لسيد  لفهم 

255  ولفة  01 شاجع و د سبو   لعليا 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  لحبي    لسيد  لفهم 

255  ولفة  01 شاجع و د سبو   لعليا 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 20 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 727574.

125I

CAJF CO

LOVE CAFE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
حل شركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc

LOVE CAFE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 3 

 6ت  وجير  لد ج  لبيضاء - 20000 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.398181

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2019 تقرج حل  25 درنبف   ملؤجخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
مبلغ    LOVE CAFE  لشريك  لوحيد 
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
3  6ت  وجير  مقرها  إلرتماعي زنقة 
 لد ج  لبيضاء - 20000  لد ج  لبيضاء 
 ملغرب نتيجة ل : حل مبكر للشركة.

 3 و حدد مقر  لتصفية ب زنقة 
 20000  -  6ت  وجير  لد ج  لبيضاء 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  جوغا6ا  عزد6ن    لسيد)ة( 
شيل  ران   11 زنقة  عنو نه) ( 
20000  لد ج  لبيضاء   لو زيس 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 728474.
122I

CAJF CO

TRANS INLOC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CAJF CO
 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc
TRANS INLOC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 3 
 6ت  وجير  لد ج  لبيضاء - 20000 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.398999

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2019 تقرج حل  19 شتنبف   ملؤجخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
  TRANS INLOC  لشريك  لوحيد 

دجهم   100.000 جأسمالها  مبلغ 
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 3  6ت 
20000  لد ج   -  وجير  لد ج  لبيضاء 
 لبيضاء  ملغرب نتيجة ل : حل مبكر 

للشركة.
باجك  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
د ج   15 شقة   13 عماجة   22  لرحمة 
20000  لد ج   - بعزة  لد ج  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  ونعيم   لسيد)ة(  لحسين  
فيكتوج  6كو  شاجع   57 عنو نه) ( 
20000  لد ج  لبيضاء    92400

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 728475.
127I

شركة فيدوسو

 SANTE VISION AMROUS
SARL AU

إعالن متعدد  لقر ج ت

شركة فيدوسو
102 شاجع  ملوحد6ن  لحسيمة ، 

32000،  لحسيمة  ملغرب
 sante vision amrous sarl au
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: 8  شاجع 
عبد  لكريم  لخطابي  - 32000 

 لحسيمة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.2499

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 11 درنبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

تقليص هدف  لشركة
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

تنقيح  لقانون  السا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
مسح نشاط تارر وسيط للتصد6رو 
مشاجكة  لشركة   الستيف دو نشاط  
عن طريق  الكتتاب أو  ستفد د أوج ق 

 الندماج أو  ستئجاج  إلد جة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالحسيمة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 17.
128I

DAR COMPTABILITE

مركز ابوهبة للتحكيم و 
الوساطة االستشارة العقارية و 

الجبائية والخدمات القانونية
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
مركز  بوهبة للتحكيم و  لوساطة 
 الستشاجة  لعقاجية و  لجبائية 

و لخدمات  لقانونية شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
تاويمة  والد لحسن  قامة 6اسين 
جقم 8شقة 9 لطابق 3 لناضوج - 

22020  لناضوج  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
19205

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
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و  لوساطة  للتحكيم  مركز  بوهبة 
و  لجبائية   الستشاجة  لعقاجية 

و لخدمات  لقانونية.
:  لتحكيم  غرض  لشركة بإ6جاز 
و  و  لوساطة  الستشاجة  لعقاجية 

 لجبائية و لخدمات  لقانونية.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
تاويمة  والد لحسن  قامة 6اسين جقم 
 22020 3 لناضوج -  9 لطابق  8شقة 

 لناضوج  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد كبالي عبد  الله 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد كبالي عبد  الله عنو نه) ( 
22020  لناضوج  ميمون  حي  والد 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد كبالي عبد  الله عنو نه) ( 
22020  لناضوج  ميمون  حي  والد 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 30 6نا6ر 

2020 تحت جقم 132.

129I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ) FLM

STE MAJID MIN
إعالن متعدد  لقر ج ت

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
) MOHAMED  ) FLM

جقم 30 مكرج زنقة شيخ  لإلسالم 
بلعربي  لو د لحمر ، 52000، 

 لرشيد6ة  ملغرب
STE MAJID MIN  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: قصر أ6ت 
موحى أعلي  جقم 14 رماعة  لخنك - 

52000  لرشيد6ة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.10901

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 14 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

تسمية  ملسيف  لجد6د للشركة 

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
جفع جأسمال  لشركة 

قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

تغييف نشاط  لشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

 لتشكيل

بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

 ملوضوع )نشاط  لشركة(

بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

مساهمات

بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 
جأسمال  لشركة

على  6نص  14:  لذي  جقم  بند 

ما6لي:  لتسييف

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 79/2020.

130I

SYSTALUM SARL AU

SYSTALUM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

SYSTALUM SARL AU

شاجع  رمال عبد  لناصر  حي  ملسيفة  
جقم 132 ، 80020، أكاد6ر  ملغرب

SYSTALUM  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 132 شاجع 

رمال عبد  لناصر حي  ملسيفة  - 

80020 أكاد6ر  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.38103

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 تم تعيين  12 درنبف   ملؤجخ في 

للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

لكنيزي عادل كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   05 بتاجيخ  باكاد6ر    لتجاجية 

2020 تحت جقم 89428.

131I

FIDACTIVE

SAHATEC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

خفض جأسمال  لشركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

SAHATEC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  قامة 

 فر ن شاجع  ملقاومة Q-I جقم  275 

بلوك ف   - 80000  كاد6ر  ملغرب.

خفض جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.8393

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2019 أكتوبر   15 في   ملؤجخ 

بمبلغ  جأسمال  لشركة  خفض 

من  أي  دجهم»   2.000.000« قدجه 

»5.000.000 دجهم» إلى »3.000.000 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  دجهم» 

 ألسهم.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   05 بتاجيخ  باكاد6ر    لتجاجية 

2020 تحت جقم 89452.

132I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CENTRE TIBOURKI TAHA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب
 CENTRE TIBOURKI TAHA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملسيفة 1 أ 
ؤقم 79 - 40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102151

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   31
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CENTRE TIBOURKI TAHA
مركز   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لتفويض  لطبي.
عنو ن  ملقر  الرتماعي :  ملسيفة 1 

أ ؤقم 79 - 40000 مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد طه  لتيبوجكي :  100 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  طه  لتيبوجكي   لسيد 
79  ملسيفة 1 40000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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عنو نه) (  طه  لتيبوجكي   لسيد 
79  ملسيفة 1 40000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   28 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم -.
133I

FIDECOM SARL

 SOCIETE AVICOLE DE
L›OULJA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف رد6د للشركة

FIDECOM SARL
42 شاجع باستوج حي  لليمون  لرباط 

، 10020،  لرباط  ملغرب
  SOCIETE AVICOLE DE L›OULJA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي كلم 7، 

 لولجة - 11000 سال  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.1393

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تعيين   2020 6نا6ر   30  ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

 لربيعي نسيم  كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ  بسال    البتد ئية 

2020 تحت جقم 34022.
134I

RL CONSULTING

 LES TERRASSES DE
L›OCEAN

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

خفض جأسمال  لشركة

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME ETAGE ،
20100، CASABLANCA MAROC
 LES TERRASSES DE L›OCEAN

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 71 

 AVENUE DE L›ARMEE ROYALE
.- 20000 CASABLANCA MAROC

خفض جأسمال  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.302235
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2019 درنبف   31 في   ملؤجخ 
بمبلغ  جأسمال  لشركة  خفض 
أي من  دجهم»   29.290.000« قدجه 
 10.000« إلى  دجهم»   29.300.000«
عدد   تخفيض   : طريق  عن  دجهم» 

 ألسهم.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 04 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729352.
135I

Oussama Fadil

 SOCIETE PROMAT DE
MATERIEL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

Oussama Fadil
 Rue 107 n16 Ain chok ، 20000،

Casablanca Maroc
 SOCIETE PROMAT DE

MATERIEL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 42 شاجع 
 لزجقطوني  لطابق 2  لشقة 2 - 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.428157

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 2019 درنبف   31 في   ملؤجخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  حل  تقرج 
 SOCIETE PROMAT DE  ملحدودة 
MATERIEL  مبلغ جأسمالها 100.000 
 42 دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي 
شاجع  لزجقطوني  لطابق 2  لشقة 2 
- 20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : نتيجة ل : لم 6حقق  ي جقم
معامالت..

و حدد مقر  لتصفية ب 42 شاجع 
 -  2 2  لشقة   لزجقطوني  لطابق 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  حبفى  6اسين     لسيد)ة( 
عنو نه) (  لبساتين بوفكر ن 20000 
 ملغرب  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729729.
132I

Les bons comptes

A-ENERGIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc
A-ENERGIE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 42 شاجع 
 لزجقطوني  لطابق 2  لشقة 2 - 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455285
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.A-ENERGIE
مكت    -  : غرض  لشركة بإ6جاز 

دج سات.
42 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 
 -  2 2  لشقة   لزجقطوني  لطابق 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد جحال لكناوي :  750 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

 250   : سميفة  جحيم   لسيدة 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  لكناوي  جحال   لسيد 
19 زنقة لحسن  لعررون  ط 2 شقة 
20000  لد ج  حي  ملستشفيات   5

 لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  سميفة  جحيم   لسيدة 
19 زنقة لحسن  لعررون  ط 2 شقة 
20000  لد ج  حي  ملستشفيات   5

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  لكناوي  جحال   لسيد 
19 زنقة لحسن  لعررون  ط 2 شقة 
20000  لد ج  حي  ملستشفيات   5

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729710.

137I

FIDACTIVE

 ENTREPRISE AIT HSSEINE
DE CONSTRUCTION

إعالن متعدد  لقر ج ت

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

 ENTREPRISE AIT HSSEINE DE
CONSTRUCTION »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: جقم 22 
شاجع 702 حي  لوفاء  - 80000 

 كاد6ر  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»
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جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.2973

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 31 درنبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
»500.000 دجهم» أي من »100.000 
عن  دجهم»   200.000« إلى  دجهم» 
د6ون  مع  مقاصة  إرر ء   : طريق 
 لشركة  ملحددة  ملقد ج و  ملستحقة.

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
 250 وه   لسيد   بر هيم  دمام 
 250 أصل  من  حصة  رتماعية 
محمد  دمام  لفائدة  لسيد   حصة 

بتاجيخ 31 درنبف 2019.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
من  للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
محدودة  لى  مسؤولية  ذ ت  شركة 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
في  ج سمال  لشركة  مجموع  تحد6د 
لفائدة  لسيد  دجهم   200.000,00

محمد  دمام
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 
حصص  لشركة  مجموع  تحد6د 
لفائدة  حصة  رتماعية   2000 في 

 لسيد محمد  دمام
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  باكاد6ر    لتجاجية 

2020 تحت جقم 89472.
138I

FACE FIDUCIAIRE

IMEX PLUS MARKET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شاجع مصطفى  ملعني  لطابق 

 لثالث جقم 2 ، 20130،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

IMEX PLUS MARKET شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  مليمون 17 

8 تجزئة منز6ل  مليمون تجزئة جقم 

17 زنقة بشيف  لعلج  لد ج لبيضاء - 

20330  لد ج لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455089

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 IMEX  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.PLUS MARKET

ماسك   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

وكالة للتوثيق و لتنظيم  لتجاجي أو 

 لتقني.
:  مليمون  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

17 8 تجزئة منز6ل  مليمون تجزئة جقم 
 - زنقة بشيف  لعلج  لد ج لبيضاء   17

20330  لد ج لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد كريم  لناصري  لشرقاوي 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد كريم  لناصري  لشرقاوي 
زنقة  بن  لشيخ   04 عنو نه) ( 

 3 شقة   2  لقيفو ني  لطابق 

20000  لد ج لبيضاء   لد ج لبيضاء  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد كريم  لناصري  لشرقاوي 
زنقة  بن  لشيخ   04 عنو نه) ( 
 3 شقة   2  لقيفو ني  لطابق 
20000  لد ج لبيضاء   لد ج لبيضاء  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 31 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم -.

139I

شركة بوزمان و شركاؤه

بوزمان و شركاؤه
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة بوزمان و شركاؤه
حي نسيم إسالن 2مجموعة9 بوتيك 
29  لد ج  لبيضاء ، 20300،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب
بوزمان و شركاؤه شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي نسيم 
إسالن 2مجموعة9 بوتيك 29  لد ج 
 لبيضاء  لد ج  لبيضاء 20300  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452449
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : بوزمان 

و شركاؤه.
عالرات   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لتجميل.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : حي نسيم 
29  لد ج  بوتيك  2مجموعة9  إسالن 
 لبيضاء  لد ج  لبيضاء 20300  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

خد6جة  بوزمان   لسيدة 

 20300 شاجع  لفد ء   38 عنو نه) ( 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.

 لسيدة ناجح حنان عنو نه) ( 38 

20300  لد ج  لبيضاء  شاجع  لفد ء 

 ملغرب.

 38  لسيد ناجح كريم عنو نه) ( 

20300  لد ج  لبيضاء  شاجع  لفد ء 

 ملغرب.

 لسيد ناجح محمد عنو نه) ( 38 

20300  لد ج  لبيضاء  شاجع  لفد ء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

خد6جة  بوزمان   لسيدة 

 20300 شاجع  لفد ء   38 عنو نه) ( 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب

 - بتاجيخ  تم  إل6د ع  لقانوني ب-  

تحت جقم -.

140I

إئتمانيات محاس   ألعمال

بلو بيل كونسولتينغ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات محاس   ألعمال

1 شاجع إفريقيا  لطابق  ألول مكت  

جقم 3 ، 92000،  لعر ئش  ملغرب

بلو بيل كونسولتينغ شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 

80،  لتجزئة  لخضر ء  - 92000 

 لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

4973
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في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : بلو بيل 

كونسولتينغ.
تطوير و   : غرض  لشركة بإ6جاز 

صيانة  لتطبيقات و  لبفمجة.
بيع و إصالح  ألرهزة إلكتفونية.

 ،80 : جقم  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لتجزئة  لخضر ء  - 92000  لعر ئش 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ملودن و ئل :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملودن و ئل عنو نه) ( زنقة 
92000  لعر ئش   5 جقم   ملر بطين 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  ملودن و ئل عنو نه) ( زنقة 
92000  لعر ئش   5 جقم   ملر بطين 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 24 بتاجيخ  بالعر ئش    البتد ئية 

درنبف 2019 تحت جقم 1022.
141I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

 STE ABOU AMJAD
IMMOBILIERE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc

 STE ABOU AMJAD
IMMOBILIERE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 
 لنهضة، م.ب. زنقة 15 جقم 12 مكرج  

- 92000  لقصر  لكبيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
2547

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABOU AMJAD IMMOBILIERE
:  النعاش  غرض  لشركة بإ6جاز 

 لعقاجي.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لنهضة، م.ب. زنقة 15 جقم 12 مكرج  

- 92000  لقصر  لكبيف  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
عبد  لسالم  لهيشو   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لسالم  لهيشو   لسيد 
عنو نه) ( حي فرفاجة، دجب عموج جقم 

4 92000  لقصر  لكبيف  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لسالم  لهيشو   لسيد 
عنو نه) ( حي فرفاجة، دجب عموج جقم 

4 92000  لقصر  لكبيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 07 بتاجيخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

فبف 6ر 2020 تحت جقم 21.
142I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MARRAKECH HABITAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب
MARRAKECH HABITAT  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي ساحة 

 لحرية شاجع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي عماجة ب  لشقة جقم 2 - 

40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102291
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   15
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MARRAKECH HABITAT
:  ملباني،  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ملطوج  لعقاجي.
)إد جة  إد جة  لخدمات  مقاول 

ومر قبة  ملشاجيع  لعقاجية(..
ساحة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
موالي  لحسن  قامة  شاجع   لحرية 
 -  2 جقم  ب  لشقة  عماجة   لبفدعي 

40000 مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  و ن  لحودي  :  50 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 50   :  لسيد ولدعطو عبد الله  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  و ن  لحودي  
 14070  294 جقم  تجزئة  الميفة 

 لقنيطرة   ملغرب.
عبد الله  ولدعطو   لسيد 
عنو نه) (  قامة طيف س جقم 01  لحي 

 لشتوي  40000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  و ن  لحودي  
 14070  294 جقم  تجزئة  الميفة 

 لقنيطرة   ملغرب
عبد الله  ولدعطو   لسيد 
عنو نه) (  قامة طيف س جقم 01  لحي 

 لشتوي  40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   30 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111858.

143I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

HYPNOSE RESTAURANT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب
HYPNOSE RESTAURANT  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملكت  4د 
 لحي  لصناعي جقم 41 سيدي غانم  

- 40000 مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 6نا6ر   29 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
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تفويت  لسيد )ة( 6وسف  بنعزيزة  
 100 حصة  رتماعية من أصل   50
حصة لفائدة   لسيد )ة( محمد  حمد 

 لسحيفي بتاجيخ 29 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   05 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111998.
144I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

HYPNOSE RESTAURANT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب
HYPNOSE RESTAURANT   شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملكت  4د 
 لحي  لصناعي جقم 41 سيدي غانم - 

40000 مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   29  ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 
 لسحيفي  محمد أحمد  كمسيف آخر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ  باكاد6ر    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111998.
145I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

HYPNOSE RESTAURANT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب
HYPNOSE RESTAURANT  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

و عنو ن مقرها  الرتماعي  ملكت  4د 
 لحي  لصناعي جقم 41 سيدي غانم - 

40000 مر كش .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تحويل   2020 6نا6ر   29  ملؤجخ في 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
»شركة ذ ت  ملسؤولية  إلى   لوحيد» 

 ملحدودة».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111998.
142I

Trefle Conseil

ALSAFEWA TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
ALSAFEWA TRAVAUX  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي مجمع 
 SAPINO 98  ملنطقة  لصناعية
 لنو صر - 27000  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.353529

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 6نا6ر   27 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
من  أي  دجهم»   4.000.000«
»2.500.000 دجهم» إلى »2.500.000 
مقاصة  إرر ء    : طريق  عن  دجهم» 
مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ج و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729782.
147I

 centre de developpment profesionnel des

competences

WIFAK BUSNESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
WIFAK BUSNESS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
سكيكيمة زنقة بن دحا جقم 8 - 

70000  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

30747
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   29
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 WIFAK : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BUSNESS
:  لنقل  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي للبضائع.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 -  8 جقم  دحا  بن  زنقة  سكيكيمة 

70000  لعيون  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حسن سجيد :  950 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد عبدهللا  بدج ج :  50 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حسن سجيد عنو نه) ( حي 
 لدومة مجموعة 1 عماجة 35 زنقة 2 
20000  لد ج  لبيضاء  سيدي مومن 

 ملغرب.

عنو نه) (  عبدهللا  بدج ج   لسيد 
18 حي  لوحدة  شاجع  بو حنيفة جقم 

01 70000  لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  سجيد  حسن   لسيد 
 35 عماجة   1 مجموعة  حي  لدومة 
20000  لد ج  سيدي مومن   2 زنقة 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
03 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 288/2020.

148I

AGIL CONSEIL

وازيس كول
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

و زيس كول شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي إقامة 
أكانسوس جقم 23 ،  لطابق  لثالث 
مكت  جقم 14 ، شاجع طاجق بن زياد 
، كيليز ، مر كش - 40000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

100975
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
و زيس   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

كول.
مركز   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 تصال.
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إقامة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
،  لطابق  لثالث   23 أكانسوس جقم 
14 ، شاجع طاجق بن زياد  مكت  جقم 
مر كش   40000  - مر كش   ، كيليز   ،

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
حصة   30   :  لسيدة هجر  وز ل 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيدة ساميفة فيهي :  70 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   هجر  وز ل   لسيدة 
مر كش  سيدي  لزوين  سالم  دجب 

40000 مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  فيهي  ساميفة   لسيدة 
حي  ملنصوج  لذهبي   13 جقم  فيال 

وجز ز ت 45000 وجز ز ت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   هجر  وز ل   لسيدة 
مر كش  سيدي  لزوين  سالم  دجب 

40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
درنبف   12 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2019 تحت جقم 110191.
149I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 NORD INTERNATIONAL
BUSINESS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

 قامة لينا  لرقم 72 ز وية شاجع 
طانطان وشاجع لبنان  لطابق  لتاسع 

طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب
 NORD INTERNATIONAL

BUSINESS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 72،  قامة 
لينا تقاطع زنقة لبنان و زنقة طان 

طان  لطابق  لتاسع    - 90000 
طنجة  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.29509
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج   2019 أكتوبر   02 في   ملؤجخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 NORD INTERNATIONAL
BUSINESS  مبلغ جأسمالها 100.000 
 ،72 دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي 
 قامة لينا تقاطع زنقة لبنان و زنقة 
طان طان  لطابق  لتاسع    - 90000 
عر قيل   : ل  نتيجة  طنجة  ملغرب 

 نطالق نشاط  لشركة.
 ،72 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 قامة لينا تقاطع زنقة لبنان و زنقة 
طان طان  لطابق  لتاسع   - 90000 

طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  حادي  رمال    لسيد)ة( 
ولي  لعهد  قامة  شاجع  عنو نه) ( 
 ,78 شقة  سفيان  لطابق  لثالث 
)ة(  طنجة  ملغرب كمصفي   90020

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
 ،72  : بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 
 قامة لينا تقاطع زنقة لبنان و زنقة 

طان طان  لطابق  لتاسع   
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   03 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229231.
150I

TY CONSULTING

ANFA PLACE HOTEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
جفع جأسمال  لشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 22
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
ANFA PLACE HOTEL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : فندق 
فوج سيزونز, 9 شاجع  الكوجنيش 

عين د6اب ،  لد ج  لبيضاء - 20180  
 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.310729

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2019 درنبف   30 في   ملؤجخ 
بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
أي  دجهم»   30.000.000« قدجه 
إلى  دجهم»   220.000.000« من 
طريق  عن  دجهم»   250.000.000«
د6ون  لشركة  مع  مقاصة  إرر ء    :

 ملحددة  ملقد ج و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729789.

151I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

HOUSE OF JADE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب
HOUSE OF JADE  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  الرتماعي ساحة 

 لحرية شاجع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي عماجة ب  لشقة جقم 2 - 

40000 مر كش  ملغرب.
تغييف نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تغييف   2020 6نا6ر   02 في   ملؤجخ 
نشاط  لشركة من » ملستوجد للبيع في 
»بيع مستحضر ت  إلى  شبه  لجملة» 

 لتجميل 
فنان مكياج».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111985.

152I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

HOUSE OF JADE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب
HOUSE OF JADE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي ساحة 

 لحرية شاجع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي عماجة ب  لشقة جقم 2 - 

40000 مر كش  ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 02 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
»ساحة  لحرية شاجع موالي  لحسن 
 قامة  لبفدعي عماجة ب  لشقة جقم 2 
- 40000 مر كش  ملغرب» إلى » مللك 
زنقة  بن  نو يي   ملسمى  الطلسية 

سيناء - 40000 مر كش   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111985.

153I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 RESTAURANT LE
CONSULAT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL
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شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب
  RESTAURANT LE CONSULAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي ملتقى 

شاجع  بو بكر  لصد6ق و شاجع عمر 
بن  لخطاب جقم 02 - 40000 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 6نا6ر   20 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
 لزكموزي 100 حصة  رتماعية من 
)ة(  100 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

عادل  أبجاو  بتاجيخ 20 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   05 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111988.
154I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 RESTAURANT LE
CONSULAT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف رد6د للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب
   RESTAURANT LE CONSULAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي ملتقى 

شاجع  بو بكر  لصد6ق و شاجع عمر 
بن  لخطاب جقم 02 - 40000 

مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   20  ملؤجخ في 

مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة( أبجاو 

عادل   كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   05 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111988.

155I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RESTAURANT COAST

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 

عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب

RESTAURANT COAST شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  والد 

عياد  والد سليمان طريق مر كش - 

23000 بني مالل  ملغرب.

تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2019 ماي   20 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

 ROXANE )ة(   تفويت  لسيد 

 MARIE  COURCHINOUX 20

 100 أصل  من  حصة  رتماعية 

حصة لفائدة   لسيد )ة( محمد سعد 

بتاجيخ 20 ماي 2019.

 ROXANE )ة(  تفويت  لسيد 

 MARIE  COURCHINOUX  10

 100 أصل  من  حصة  رتماعية 

حصة لفائدة   لسيد )ة( 6ونس  ملدني 

بتاجيخ 20 ماي 2019.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 البتد ئية ببني مالل  بتاجيخ 04 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 84.

152I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RESTAURANT COAST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 

عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب

RESTAURANT COAST   شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  والد 

عياد  والد سليمان طريق مر كش - 

23000 بني مالل  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2019 ماي   20 في   ملؤجخ 

للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

 لضحوك   حمد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل  بتاجيخ 04 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 84.
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FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

JIL ATTAMAYOUZ PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

  BD HASSAN II N° 146 3émé   :

 ETAGE, BENI MELLAL ، 23020،

BENI MELLAL MAROC

JIL ATTAMAYOUZ PRIVE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

عالل بن عبد هللا  لشقة جقم 03 

 لطابق  لتاني  لفقيه بن صالح - 

23000  لفقيه بن صالح  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

4345

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 JIL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ATTAMAYOUZ PRIVE
مؤسسة   : غرض  لشركة بإ6جاز 

خاصة
 الشغال  ملختلفة 

 لتجاجة.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 03 جقم  هللا  لشقة  عبد  بن  عالل 
 - صالح  بن   لطابق  لتاني  لفقيه 

23000  لفقيه بن صالح  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد محمد  بو لدهاج 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد محمد فياللي :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد  بو لدهاج عنو نه) ( 
حي  والد سيدي شنان بلوك 04 زنقة 
57 جقم 15  لفقيه بن صالح 23000 

 لفقيه بن صالح  ملغرب.
عنو نه) (  فياللي   محمد   لسيد 
49  لفقيه  جقم   2 حي  لزهوج بلوك 
23000  لفقيه بن صالح  بن صالح 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد  بو لدهاج عنو نه) ( 
حي  والد سيدي شنان بلوك 04 زنقة 
57 جقم 15  لفقيه بن صالح 23000 

 لفقيه بن صالح  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  

12 6نا6ر 2020 تحت جقم 22.
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ICBS

AOS CONSULTING
إعالن متعدد  لقر ج ت

ICBS
 avenue mohamed V etage 8 n°
 36 145 tanger، 90000، tanger

maroc
AOS CONSULTING  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي:  49 شاجع 
رون  روغس حي كوتيي - 20000  

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.274305

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 02 درنبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

تغييف تسمية  لشركة
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

تغييف  لنشاط  إلرتماعي للشركة 
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحويل  ملقر  إلرتماعي للشركة 
قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

بيع  ألسهم
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  6نص  1:  لذي  جقم  بند 
من  تسمية  لشركة  تغييف  ما6لي: 
 AOS إلى     AOS CONSULTING

 CONSULTING
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
للشركة  تغييف  لنشاط  إلرتماعي 
لذي 6صبح أساًسا تنفيذ نيابة عن 
أطر ف أخرى في أي دج سة  أو خدمة 
بقطاع  لعقاج ت  تتعلق   ستشاجية 
وتخطيط  ملدن,تنفيذ خدمات إد جة 
أطر ف  نيابة عن   ملشاجيع  ملفوضة 
خدمات  لجدولة و إلد جة  ثالثة,أد ء 

و لتنسيق نيابة عن أطر ف  ثالثة
بند جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
من  للشركة  تحويل  ملقر  إلرتماعي 
49 شاجع رون  روغس حي كوتيي إلى 

فيال زجيتة 10، 2 شاجع فر بي.

على  6نص  4:  لذي  جقم  بند 
)مائة(   100 100سهم من  بيع  ما6لي: 
 100.00( دجهم   100 بقيمة  سهم 
هللا  عبد  للسيد  منها  لكل  دجهم( 
 AO لشركة   لوز ني  لشهدي 

 DEVELOPPEMENT SARL
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 3882.
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AGIL CONSEIL

س ي برو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

س ي برو شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 31 ، 
 لطابق  ألج�سي ، أسكجوج ، تجزئة 
 لضاوي ، مر كش - 40000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102473
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
س ي   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

برو.
مقاول   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 لتفكيبات  لكهربائية ومقاول  ألعمال 

 ملختلفة أو  لبناء.
 31 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
،  لطابق  ألج�سي ، أسكجوج ، تجزئة 
40000 مر كش   -  لضاوي ، مر كش 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

70 حصة    :  لسيد هشام  وعمو 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 30   : بورمعة  وعمو   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  هشام  وعمو   لسيد 

وجز ز ت  نوكد ل  أغرم  دو ج  ماسين 

45000 وجز ز ت  ملغرب.

 لسيد بورمعة  وعمو عنو نه) (  

 ، 31 أسكجوج ، تجزئة  لضاوي جقم 

مر كش 40000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  هشام  وعمو   لسيد 

وجز ز ت  نوكد ل  أغرم  دو ج  ماسين 

45000 وجز ز ت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112042.
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AGIL CONSEIL

لحجوجي رود

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

لحجوجي فود شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 

 ملساج ، جقم 551 ،  لطابق  ألج�سي ، 

مر كش - 40000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102481

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   30

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

لحجوجي فود.

تارر   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لجبن بالتقسيط و تارر.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 ملساج ، جقم 551 ،  لطابق  ألج�سي ، 

مر كش - 40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد سفيان لحجوجي :  1.000 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد سفيان لحجوجي عنو نه) ( 

 2 شقة   45 س  عماجة  نجد  إقامة 

مر كش   40000 مر كش  مبفوكة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد سفيان لحجوجي عنو نه) ( 

 2 شقة   45 س  عماجة  نجد  إقامة 

مر كش   40000 مر كش  مبفوكة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112059.
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NCG EXPERTISE

 BMF DISTRIBUTION SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
  BMF DISTRIBUTION SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي رنات 
 لزيتون جقم 153  و حة سيدي 

بر هيم مر كش - 40000 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102353

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BMF  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. DISTRIBUTION SARL AU
مقاول   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

إد جة  لخدمات )إد جة  ألعمال(
أو  )تارر  و لتصد6ر  -  الستيف د 

وسيط نقل.
رنات   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
سيدي  و حة    153 جقم   لزيتون 
مر كش   40000  - مر كش  بر هيم 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيد فيصل بنمخلوف  
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

بنمخلوف   فيصل   لسيد 
عنو نه) ( 8 زنقة  هنفي موججي  قامة 
 لسعادة ط 1 ش 3 فال فلوجي  لد ج 

 لبيضاء  . مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بنمخلوف   فيصل   لسيد 
عنو نه) ( 8 زنقة  هنفي موججي  قامة 
 لسعادة ط 1 ش 3 فال فلوجي  لد ج 

 لبيضاء  . مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   14 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111933.
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RL CONSULTING

 RÉSIDENCE SIYAHA 10
««RS10

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME ETAGE ،
20100، CASABLANCA MAROC
 «RÉSIDENCE SIYAHA 10 «RS10
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 BD 30 : وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 M MOULAY YOUSSEF 30 BD
 M MOULAY YOUSSEF 20000

.CASABLANCA MAROC
قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
.184917

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج حل   2018 ماي   31 في   ملؤجخ 
 «RÉSIDENCE SIYAHA 10 «RS10
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
جأسمالها  مبلغ   لشريك  لوحيد 
مقرها  وعنو ن  دجهم   100.000
 BD M MOULAY  30  إلرتماعي 

 YOUSSEF 30 BD M MOULAY

 YOUSSEF 20000 CASABLANCA

ممتص  لرأسمال  نتيجة   MAROC

عن طريق  لخسائر  ملتف كمة.

و عين:

بنيس  صوفية     لسيد)ة(  
هالل  إبن  زنقة   14 عنو نه) (   و 

 20000 ج سين  حي   2 شقة   1 ط 

كمصفي   CASABLANCA MAROC

)ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

 BD  30 وفي   2019 نونبف   15 بتاجيخ 

 M MOULAY YOUSSEF 30 BD

 M MOULAY YOUSSEF 20000

.CASABLANCA MAROC

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 04 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729359.
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 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA ELMAGHRAOUI ,

NOTAIRE

SOPHISTICATED ITEMS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA

ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

23 زنقة كاجنو ،  لطابق  لسادس 

مكت  جقم 8 طنجة ، 90000، 

طنجة  ملغرب

SOPHISTICATED ITEMS  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 5 شاجع 

6وسف  بن تاشفين  لطابق  لثاني 
جقم 3 طنجة  - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103007

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 غشت   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOPHISTICATED ITEMS

و  تجاجة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

توزيع  ملالبس ،  لتصد6ر و  لتوجيد .

شاجع   5  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

تاشفين  لطابق  لثاني  6وسف  بن 

جقم 3 طنجة  - 90000 طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  6من  ملغر وي  :  50 

حصة بقيمة 5.000 دجهم للحصة .

 50   : يعقوبي   بدج لد6ن   لسيد 

حصة بقيمة 5.000 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

محمد  6من  ملغر وي    لسيد 

عنو نه) ( شاجع فاس  قامة ماروجيل 

 90000 طنجة    22 شقة   8 طابق 

طنجة  ملغرب.

يعقوبي   بدج لد6ن   لسيد 

محمد  لخامس  شاجع  عنو نه) ( 

 لرقم 8/20 90000 تطو ن   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

محمد  6من  ملغر وي    لسيد 

عنو نه) ( شاجع فاس  قامة ماروجيل 

 90000 طنجة    22 شقة   8 طابق 

طنجة   ملغرب 

يعقوبي   بدج لد6ن   لسيد 

محمد  لخامس  شاجع  عنو نه) ( 

 لرقم 8/20 90000 تطو ن   ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   13 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229490.
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RL CONSULTING

 HOLIDAY DRIVE
INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تغييف  لسنة  ملالية

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME ETAGE ،
20100، CASABLANCA MAROC

 HOLIDAY DRIVE
INTERNATIONAL »شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: 15 

 TOUR DES HABOUS AVENUE
 DES FAR - 20000 CASABLANCA

.MAROC
»تغييف  لسنة  ملالية»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.75705

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 30 درنبف 2019

 31 إلى  تقرج تغييف  لسنة  ملالية: 
درنبف 2019.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 03 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729190.
125I

ACCOF

luxpromed
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°5
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
luxpromed شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي فضاء   2 
 لطابق 5 شاجع محمد 5 بلفيد6ر - 

20300  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.447939

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 6نا6ر   14 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

حفيظ شفيق  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  رتماعية   400

1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( كريم 

صادق بتاجيخ 14 6نا6ر 2020.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 03 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 3541.

122I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

 ECOLE SUPERIEURE

 DE COMMERCE ET DE

 GESTION DES AFFAIRES

PRIVEE ESCGA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ECOLE SUPERIEURE DE

 COMMERCE ET DE GESTION

 )DES AFFAIRES PRIVEE )ESCGA

 ملقر  الرتماعي: زنقة أحمد  لتادلي، 

فيال جقم 144 ، حي  لسوجيين - 

طنجة      

 لسجل  لتجاجي جقم 35281 - 

طنجة

أ ( بمقت�سى عقد تفويت  لحصص 

بين  لشركاء بتاجيخ  22  درنبف2019 

، تنازلت  لسيدة بشرى  لعبادي عن 

 ESCGA، رميع حصصها في  لشركة

فئة  من   ، حصة  رتماعية   200

100,00 دجهم للو حدة لفائدة  لسيد 

عبد  لسالم  لشر 6بي؛ 

ب (    نسحاب  لسيدة بشرى 

 لعبادي من  لشركة؛

تم  إل6د ع  لقانوني بكتابة  ت ( 

بطنجة،  ضبط  ملحكمة  لتجاجية 

عدد  تحت   2020 فبف 6ر   4 بتاجيخ 

                                             . 230154
من أرل  لنشر  لبيان 

127I

FICODEF

TAOUDI LINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE
 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

 ملغرب
TAOUDI LINE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زو غة 
 لسفلى٬ مشروع راد، عماجة جقم 1٬ 

متجر 3 - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21289

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   08
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TAOUDI LINE
تأريف   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لقو جب  لسياحية
 إلستيف د و  لتصد6ر.

زو غة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لسفلى٬ مشروع راد، عماجة جقم 1٬ 

متجر 3 - 30000 فاس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
بنشقرون  تاودي  محمد   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

بنشقرون  تاودي  محمد   لسيد 
عنو نه) ( تجزئة  لحز م  لقطعة٬ جقم 

20000  لد ج لبيضاء  حي  لهنا٬   ،10

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بنشقرون  تاودي  محمد   لسيد 
عنو نه) ( تجزئة  لحز م  لقطعة٬ جقم 

20000  لد ج لبيضاء  10، حي  لهناء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   23 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 338/2020.

128I

SOCIETE MAZZAGAN COMPTAFISC-SARL-

AU

«TAHAR CHAKI SAKANE«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000،  لجد6دة  ملغرب

  «TAHAR CHAKI SAKANE«

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 10، زنقة 

 لحرية،  لطابق  لثالث،  لشقة 

5،  لد ج  لبيضاء - 20200  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455883

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. «TAHAR CHAKI SAKANE«
غرض  لشركة بإ6جاز : -  النعاش 

 لعقاجي. - بيع مو د  لبناء بالجملة..
عنو ن  ملقر  الرتماعي : 10، زنقة 
 ،5  لحرية،  لطابق  لثالث،  لشقة 
 لد ج  لبيضاء - 20200  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد مر د شاكي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  شاكي  مر د   لسيد 
20200  لد ج  لبيضاء   لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  شاكي  سفيان   لسيد 
20200  لد ج  لبيضاء   لد ج  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 07 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 720020.
129I

FICODEF

RAHA OPTIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE
 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

 ملغرب
RAHA OPTIC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 D5 وعنو ن مقرها  إلرتماعي بلوك
متجر جقم 2 حي  لنسيم٬ بنسودة - 

30000 فاس  ملغرب .
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.22295

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 6نا6ر   22 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

بن  )ة(  دجيس  تفويت  لسيد 

200 حصة  رتماعية  حيون صد في 

800 حصة لفائدة   لسيد  من أصل 

6نا6ر   23 بتاجيخ  بنبوخيف   )ة(   سناء 

.2020

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

فبف 6ر   10 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 577/20.

170I

orsia audit sarl

NYDAB SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لشركة

orsia audit sarl

جقم 1 زنقة البوس كوتي ، 20020، 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب

NYDAB SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الرتماعي 250 ز وية 

شاجع بوجدو وشاجع موالي 6وسف 

 لطابق  لسادس شقة 12 سيدي 

بليوط  - 20250  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب .

تغييف نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.227487

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تغييف   2020 6نا6ر   30 في   ملؤجخ 

»إد جة  ملمتلكات  نشاط  لشركة من 

 ، تصميم   ، »إنشاء  إلى   ملنقولة» 

بيع بكل  ؛  شر ء   ، تصنيع مخصص 

 لوسائل بما في ذلك  إلنتفنت ,  ألزياء 

و إلكسسو ج ت.».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730072.

171I

OLAD EL ALI SOUK

اوالد العالي سوق
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

OLAD EL ALI SOUK

 لد ج  لبيضاء 22 زنقة عائشة  م 

 ملومنين و 27 زو 6ة شاجع  لحسن 

 ألول ، 20700،  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

 والد  لعالي سوق شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لد ج 

 لبيضاء 22 زنقة عائشة  م  ملومنين 

و 27 زو 6ة شاجع  لحسن  ألول  - 

20700  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.290255

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرج حل   2018 ماي   04 في   ملؤجخ 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
سوق    لشريك  لوحيد  والد  لعالي 

دجهم   100.000 جأسمالها  مبلغ 

مقرها  إلرتماعي  لد ج  وعنو ن 

 لبيضاء 22 زنقة عائشة  م  ملومنين 

 - زو 6ة شاجع  لحسن  ألول    27 و 

20700  لد ج  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : عجز مالي .

ب  لد ج  مقر  لتصفية  حدد  و 

 لبيضاء 22 زنقة عائشة  م  ملومنين 

 - شاجع  لحسن  ألول  زو 6ة   27 و 

20700  لد ج  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و  جشيد   لعيوج   لسيد)ة( 

عنو نه) ( دو ج أوالد  لعالي أوالد أوالد 

إبن   13000 بنسليمان  لوطا  6حي 

سليمان  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 07 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729929.

172I

karama conseil

 STE DOUNASSTRAD SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
جقم 33  لشقة جقم 1 زنقة  سامة 
 بن زيد شاجع  لجيش  مللكي فاس ، 

30000، فاس  ملغرب
 STE DOUNASSTRAD SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 33 زنقة 

 سامة بن ز 6د  لشقة 1 شاجع 
 لجيش  مللكي فاس فاس 30000 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
94270

بمقت�سى  عقد عرفي مؤجخ في 02 
تم إعد د  لقانون   2019 من شتنبف 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DOUNASSTRAD SARL AU
:  الشغال  غرض  لشركة بإ6جاز 
و  و  لبناء-  الستيف د   ملختلفة 

 لتصد6ر.
زنقة   33  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 سامة بن ز 6د  لشقة 1 شاجع  لجيش 

 مللكي فاس 30000 فاس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99سنة .
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 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

عبد  لكريم  لدنا�سي   لسيد 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لكريم  لدنا�سي   لسيد 

رنان  مغر وة  زنقة   23 عنو نه) ( 

 لشد6د سيدي بوريدة فاس 30000 

فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لكريم  لدنا�سي   لسيد 

رنان  مغر وة  زنقة   23 عنو نه) ( 

 لشد6د سيدي بوريدة فاس 30000 

فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاجية بفاس  بتاجيخ 09 من غشت 

2019 تحت جقم 2229/2019.

173I

FIDLOUK

GOLACH TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

FIDLOUK

212,شاجع 20 غشت  لقصر  لكبيف ، 

92150،  لقصر  لكبيف  ملغرب

GOLACH TRANS  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الرتماعي بدو ج  والد 

 عيش قيادة  لنوير ت بلقصيفي - 

12150 مشرع بلقصيفي  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.27451

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2019 أبريل   22 في   ملؤجخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

 TRAVAUX ET SERVICES

.AGRICOLES

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
بتاجيخ  بلقصيفي   بمشرع   البتد ئية 

04 فبف 6ر 2020 تحت جقم 82.
174I

universal gestion

ENCHANTED HOSTEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

universal gestion
 قامة  بن عطية  لطابق  لثاني  جقم 
7 رليز مر كش ، 40000، مر كش 

 ملغرب
ENCHANTED HOSTEL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 

 لكثبان  لرملية جقم 18 شاجع اللة 
حسناء  لصويرة - 44000   لصويرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

5209
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 6نا6ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ENCHANTED HOSTEL
د ج   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لضيافة-فندق.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع اللة   18  لكثبان  لرملية جقم 
44000   لصويرة   - حسناء  لصويرة 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 400   : حميدي  أسامة   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
  : وين  د6فيد   RAMSEY  لسيد 
200 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد أسامة حميدي عنو نه) ( 
مكناس.     755 جقم  شوبك  عين 

50000  مكناس  ملغرب.
د6فيد   RAMSEY  لسيد 
 KANSAS U.S.A عنو نه) (  وين 
KANSAS .  لوال6ات  ملتحدة 

 ألمريكية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد أسامة حميدي عنو نه) ( 
مكناس.     755 جقم  شوبك  عين 

50000  مكناس  ملغرب
وين  د6فيد   RAMSEY  لسيد 
 KANSAS U.S.A . عنو نه) ( 
KANSAS  لوال6ات  ملتحدة  ألمريكية
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصويرة  بتاجيخ 05 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 43.
175I

LAMAN EXPERTISE

LASINTI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

LASINTI شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملكت  
جقم 9،  قامة جياض أجفود،  ملدخل 

جقم 8، شاجع  ملزدلفة، عرصة 
صينكو - 40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102427
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LASINTI

:  قامة  بإ6جاز  غرض  لشركة 

فندقية و مطعم.

:  ملكت   عنو ن  ملقر  الرتماعي 

9،  قامة جياض أجفود،  ملدخل  جقم 

عرصة  شاجع  ملزدلفة،   ،8 جقم 

صينكو - 40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لسباعي  الدجي�سي سيدي 

6اسين :  500 حصة بقيمة 100 دجهم 

للحصة .

جوني  ليتيسيا  شومان   لسيدة 

رين :  500 حصة بقيمة 100 دجهم 

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لسباعي  الدجي�سي سيدي 

باستوج   شاجع   52 عنو نه) (  6اسين 

94450 ليميل بريفان  فرنسا.

جوني  ليتيسيا  شومان   لسيدة 

باستوج   شاجع   52 عنو نه) (  رين 

94450 ليميل بريفان  فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لسباعي  الدجي�سي سيدي 

باستوج   شاجع   52 عنو نه) (  6اسين 

94450 ليميل بريفان  فرنسا

جوني  ليتيسيا  شومان   لسيدة 

باستوج   شاجع   52 عنو نه) (  رين 

94450 ليميل بريفان  فرنسا

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112037.
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TOUBKAL INVEST

 CENTRE FIHRI POUR LA
FORMATION PRIVE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CENTRE FIHRI POUR LA
FORMATION PRIVE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 74 شاجع 
موالي جشيد  قامة مجدلي جقم 15 - 

40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102189

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 CENTRE FIHRI POUR LA

.FORMATION PRIVE
غرض  لشركة بإ6جاز :  لدج سات 

 لعامة
هندسة  لتدجي .

74 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 
 -  15 موالي جشيد  قامة مجدلي جقم 

40000 مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  نس فا�سي فهري عنو نه) ( 

عرصة باطا جقم 43 شاجع موالي عبد 

هللا  40000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  نس فا�سي فهري عنو نه) ( 

موالي  شاجع   43 جقم  باطا   عرصة 

عبد هللا  40000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   29 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111728.

177I

AGC CONSULTING

 STME س ت م ا ماروك
MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

AGC CONSULTING

250، ز وية شاجع موالي 6وسف 

وبوجدو،  لطابق 4، شقة 11 ، 

20040،  لد ج  لبيضاء  ملغرب

  STME MAROC س ت م   ماجوك

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لطابق 

 ألج�سي، عماجة  لليمون ب، تجزئة 

 بن خلدون،  لحي  لحسني - 20000 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب..

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.398751

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم تعيين   2020 05 فبف 6ر   ملؤجخ في 

للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

 لزعر وي رميل كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730059.

178I

AGC CONSULTING

س ت م   ماجوك

STME MAROC 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

AGC CONSULTING

250، ز وية شاجع موالي 6وسف 

وبوجدو،  لطابق 4، شقة 11 ، 

20040،  لد ج  لبيضاء  ملغرب

 STME MAROC س ت م   ماجوك

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لطابق 

 ألج�سي، عماجة  لليمون ب، تجزئة 

 بن خلدون،  لحي  لحسني - 20000 

 لد ج  لبيضاء   ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.398751

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2020 فبف 6ر   05 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

مريم بنبف هيم  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  رتماعية   5.000

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   5.000

محمد لخويل بتاجيخ 05 فبف 6ر 2020.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730059.

179I

مكت  محاسبة

 INTERNATIONAL
 LANGUAGE HORIZONZ

PRIVATE
إعالن متعدد  لقر ج ت

مكت  محاسبة

عماجة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200  لرشيد6ة ، 52004، 

 لرشيد6ة  ملغرب

 INTERNATIONAL LANGUAGE

HORIZONZ PRIVATE »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: تجزئة 

بوتالمين جقم 22 شاجع موالي 

عبد هللا - -  لرشيد6ة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.13489

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 19 غشت 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

مقر  لشركة:  تحويل  جقم  قر ج 

تحويل مقر  ما6لي:   لذي 6نص على 

حي   13 بلوك   122  لشركة من جقم 

تغاط طريق مكناس فاس  لى تجزئة 

عبد  موالي  شاجع   22 جقم  بوتالمين 

هللا

ج سمال  لشركة:  جفع  جقم  قر ج 

جفع ج سمال   لذي 6نص على ما6لي: 

 لشركة من 20000 دجهم  لى 20000 

دجهم

نشاط  في  جقم  لتعد6ل  قر ج 

ما6لي:  على  6نص   لشركة:  لذي 

 لتعد6ل في نشاط  لشركة ليتخصص 

في تعليم  للغات

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

مقر  لشركة : تجزئة بوتالمين جقم 22 

شاجع موالي عبد هللا

بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

ج سمال  لشركة 20000 دجهم

بند جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

نشاط  لشركة  تعليم  للغات

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد6ة  بتاجيخ 03 6نا6ر 

2020 تحت جقم 4.
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MY WOK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

MY WOK شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 3 زنقة 
مطر ن خليل مطر ن  قتمة شمس  - 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21931

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MY  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WOK
غرض  لشركة بإ6جاز : - مقهى

- مطعم.
 3 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
مطر ن  قتمة  خليل  مطر ن  زنقة 

شمس  - 30000 فاس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : غرناطي  مهدي   لسيد 
حصة بقيمة 100.000 دجهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  غرناطي  مهدي   لسيد 
37 تجزئة جياض  لد لية  لشقة جقم 
فاس   30000 شاجع  بن  لخطي    3

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  غرناطي  مهدي   لسيد 
جياض  لد لية  لشقة  تجزئة   37
37 تجزئة  3 شاجع  بن  لخطي   جقم 
جياض  لد لية  لشقة جقم 3 شاجع  بن 

 لخطي  فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 570/2020.

181I

 ملركز  لجهوي لالستثماج لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

TRANS NAIDRA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثماج لجهة 
 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبف6د 2222 ، 70000، 
 لعيون  ملغرب

TRANS NAIDRA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 32 حي 
 لوحدة 02  - 70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
30541

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   15
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NAIDRA
:  لنقل  بإ6جاز  غرض  لشركة 
للبضائع   لتجاجة  لعامة   لدولي 

 الستف د و  لتصد6ر.

 32 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
70000  لعيون   -   02 حي  لوحدة 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
  : دج   نا6ت  صالح  لد6ن   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
  : فاضل  سويح  محمد   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
دج   نا6ت  صالح  لد6ن   لسيد 
  02 حي  لوحدة   32 جقم  عنو نه) ( 

70000  لعيون  ملغرب.
فاضل  سويح  محمد   لسيد 
 02 حي  لوحدة   32 جقم  عنو نه) ( 

70000  لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
دج   نا6ت  صالح  لد6ن   لسيد 
 02 حي  لوحدة   32 جقم  عنو نه) ( 

70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   20 بتاجيخ   البتد ئية بالعيون  

2020 تحت جقم 147/20.
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 Maitre Noureddine LAARAIBI Notaire à 

Mediouna Casablanca

IMADRELEC SARL
إعالن متعدد  لقر ج ت

 Maitre Noureddine LAARAIBI
Notaire à Mediouna Casablanca

 Mediouna missaoui bd allal
 ben abdellah 1er etage appt 1 ،

29490، Mediouna Maroc
IMADRELEC SARL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: تقاطع 
زنقة علي يعتة و خالد  بن  لوليد، 
 لحد6قة مكت  153  لطابق  لر بع 

 لد ج  لبيضاء  -  لد ج  لبيضاء 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.112819

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 03 فبف 6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

 ستقالة  لسيد محمد بنمو�سى من 

منص  مسيف مساعد للشركة

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

تعيين  لسيد جشيد حمدوي كمسيف  

مساعد للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  6نص  12:  لذي  جقم   بند 

صحيح  بشكل  تلتزم  لشركة  ما6لي: 

بجميع  الموج  الرتماعية من خالل 

للمسيف6ن  لسيد   لتوقيع  ملشتفك 
محمد أوج غ و  لسيد جشيد حمدوي 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730032.
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 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

«ZITOUNA

« JMA INVEST«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE

«COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة  لقنيطرة  لطابق  لسفلي 

جقم 13  ملد6نة  لجد6دة مكنـاس ، 

50000، مكناس  ملغرب

»JMA INVEST » شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  لسالم 

1  جقم 52 مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49279
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في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 JMA«  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.« INVEST

-  ستيف د   : غرض  لشركة بإ6جاز 

و ألرهزة  ملنزلية  وتصد6ر  ألثاث 

بصفة عامة.

-  لتجاجة.

حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 50000  - 52 مكناس  1  جقم   لسالم 

مكناس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500  :  لسيد  لعسري  عبد  لحي 

بقيمة 50.000 دجهم.

 500  : زكرياء   لسيد  لعسري  

بقيمة 50.000 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لحي   لسيد  لعسري  

 52 جقم    1 حي  لسالم  عنو نه) ( 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.

 لسيد  لعسري  زكرياء عنو نه) ( 

حي  لسالم 1  جقم 52  سيدي سعيد 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لعسري  زكرياء عنو نه) ( 

حي  لسالم 1  جقم 52  سيدي سعيد 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 554.

184I

إئتمانية  لو حة

ERA TREND
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

إئتمانية  لو حة

2 زنقة  لحرية ، 52000،  لرشيد6ة 

 ملغرب

ERA TREND شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي موالي 

 سلمان زنقة 05 جقم 01  - 52450 

 لريصاني  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.11945

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرج حل   2020 6نا6ر   10  ملؤجخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد ERA TREND  مبلغ 

وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 

مقرها  إلرتماعي حي موالي  سلمان 
زنقة 05 جقم 01  - 52450  لريصاني 

:  ملنافسة و ضيق   ملغرب نتيجة ل 

مجال  الستثماج.

و حدد مقر  لتصفية ب حي موالي 
 52450 -  01 05 جقم   سلمان  زنقة 

 لريصاني  ملغرب. 

و عين:

مولودي  عبد  لو حد     لسيد)ة( 

حي موالي  سلمان زنقة  و عنو نه) ( 

05 جقم 01  52450  لريصاني  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 05 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 73.

185I

إئتمانية  لو حة

مؤسسة مناهل سجلماسة 
للتعليم الخصو�سي

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
جفع جأسمال  لشركة

إئتمانية  لو حة
2 زنقة  لحرية ، 52000،  لرشيد6ة 

 ملغرب
مؤسسة مناهل سجلماسة للتعليم 
 لخصو�سي شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 02 
 و تكيف  لجد6د - 52000  لرشيد6ة 

 ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.13131

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2019 درنبف   19 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
من  أي  دجهم»   1.800.000«
 1.900.000« إلى  دجهم»   100.000«
تقد6م حصص    : عن طريق  دجهم» 

نقد6ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 05 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 72.

182I

CONSEILS EVERNAGE

DECO BALANCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

DECO BALANCE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي عماجة جوز 
11  لطابق  لتاني شقة 8  شاجع عبد 
 لكريم  لخطابي مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102457

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 DECO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. BALANCE

وكالة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

إعالنات.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : عماجة جوز 

11  لطابق  لتاني شقة 8  شاجع عبد 

 40000  - مر كش   لكريم  لخطابي 

مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سميف  لعيوج   لسيد 

ح م ش    3 59  لوحدة  بلوك   5 جقم 

40000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سميف  لعيوج   لسيد 

ح م ش    3 59  لوحدة  بلوك   5 جقم 

40000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 1443.

187I
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مكت  محاسبة

AMANDERAIE DU SUD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت  محاسبة
عماجة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200  لرشيد6ة ، 52004، 

 لرشيد6ة  ملغرب
AMANDERAIE DU SUD شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي قصر 
صرغين  لخنك - 52000  لرشيد6ة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
13581

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   29
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMANDERAIE DU SUD
غرض  لشركة بإ6جاز :  الستغالل 

 لفالحي.
قصر   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
52000  لرشيد6ة   - صرغين  لخنك 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لعر بي  حمد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  لعر بي  حمد 
 13 2 شقة  زنقة  الرتماع ط   2 جقم 

52000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد  لعر بي  حمد 
 13 2 شقة  زنقة  الرتماع ط   2 جقم 

52000  لد ج  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 07 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 128.
188I

fidu_farabi

 SOCIETE MUHENDES
ETUDES ET CONSEIL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

fidu_farabi
جقم 9 زنقة سبع عيون شاجع سوسة 
زهوج 2 فاس ، 30000، فاس  ملغرب
 SOCIETE MUHENDES ETUDES
ET CONSEIL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لطابق1 
قطعة جقم ك50 تجزئة  لجنان عين 

 لشقف - 30050 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

59201
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 أبريل   11
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE MUHENDES ETUDES

.ET CONSEIL
مكت    : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 لدج سات و البحات  لهندسة  ملدنية

 الشغال  ملختلفة و لبناء..
:  لطابق1  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
قطعة جقم ك50 تجزئة  لجنان عين 

 لشقف - 30050 فاس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 500   : معاد  بوحميدي   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   : هشام   لسيد  لكناوي 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بوحميدي معاد عنو نه) ( 
جقم  ب1  عماجة  سيناء  قطعة  بن 
 50000 م.ج  عالل  لفا�سي  زنقة   8

مكناس  ملغرب.
 لسيد  لكناوي هشام عنو نه) ( 
عين  لشقف   دو ج  والد  محمد 

30050 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بوحميدي معاد عنو نه) ( 
جقم  ب1  عماجة  سيناء  قطعة  بن 
مكناس   50000 عالل  لفا  زنقة   8

 ملغرب
 لسيد  لكناوي هشام عنو نه) ( 
عين  لشقف   دو ج  والد  محمد 

30050 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 لتجاجية بفاس  بتاجيخ 02 ماي 2019 

تحت جقم 1579.
189I

MLM FINANCE

MOMAYAZ A RENT CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

MLM FINANCE
 RÉSIDENCE AKANSOUSS
 N°23 APT N°2 1ER ETAGE
 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

MOMAYAZ A RENT CAR شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

موالي علي  لشريف  لطابق  لسفلي 
عماجة  لهدى 24 ريليز مر كش - 

40000 مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.89533

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 6نا6ر   24 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
جباح  سميف  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   500
)ة( هدى   500 حصة لفائدة   لسيد 

بلخد6ر بتاجيخ 24 6نا6ر 2020.
زين  سعيد  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   500
)ة( هدى   500 حصة لفائدة   لسيد 

بلخد6ر بتاجيخ 24 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
6نا6ر   31 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111825.

190I

HTA CONSEIL

KNS TRADING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شاجع محمد  لخامس وشاجع 
ألبيف  ألول  لطابق  لسابع مكت  جقم 
 CASABLANCA ،20020 ،- 709

MAROC
KNS TRADING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 390 شاجع 

بوجكون جقم 27  لطابق  ألج�سي 
بوجكون - 20120  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455723
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 KNS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRADING
تجاجة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ملو د  لكيميائية  ستيف د وتصد6ر 
 390  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع بوجكون جقم 27  لطابق  ألج�سي 
20120  لد ج  لبيضاء   - بوجكون 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .
جأسمال  لشركة:   مبلغ 

200.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد هالل خليل :  1.000 حصة 

بقيمة 100,00 دجهم للحصة .
 لسيد هالل نبيل :  1.000 حصة 

بقيمة 100,00 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  خليل  هالل   لسيد 
 20210 حي  لهنا   13 جقم   30 شاجع 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
 لسيد هالل نبيل عنو نه) ( مجمع 
بوسكوجة   9 جقم  سكنّي  لحكمة 
نو صر 27182  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  خليل  هالل   لسيد 
 20210 حي  لهنا   13 جقم   30 شاجع 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب
 لسيد هالل نبيل عنو نه) ( مجمع 
بوسكوجة   9 جقم  سكنّي  لحكمة 
نو صر 27182  لد ج  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729749.
191I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 ZIMAS )زيماس اطلس اغري )زآ
(ATLAS AGRI )ZAA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B«
 BUREAU N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES
MAROC

 ZIMAS )زيماس  طلس  غري )زآ
ATLAS AGRI )ZAA( شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  تجزئة 
 6وب جقم 95 بوفكر ن  - 50300 

مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49301
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   24
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : زيماس 
 ZIMAS ATLAS )زآ(   طلس  غري 

.(AGRI )ZAA
تجاجة    : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 آلالت  لفالحية  لتصد6ر و  الستيف د 

 الشغال  ملختلفة.
تجزئة    : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 50300  - بوفكر ن    95 جقم   6وب 

مكناس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد لحرش بوشتى :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد   لعربي  6وب :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بوشتى  لحرش   لسيد 
حي  روهرة جقم 828  12000  سيدي 

قاسم   ملغرب.
عنو نه) (    لسيد   لعربي  6وب 
بوفكر ن    95 جقم  تجزئة  6وب 

50300 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بوشتى  لحرش   لسيد 
حي  روهرة جقم 828  12000  سيدي 

قاسم  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 202.
192I

TOUBKAL INVEST

IMMO  5
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

IMMO 45 شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع خالد 
بن  لوليد مركز  العمال توبقال 

 لطابق  الول شقة جقم 2  - 40000 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
92537

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 أبريل   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 45  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMMO
كر ء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لشقق  ملفروشة.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
خالد بن  لوليد مركز  العمال توبقال 
 40000 -  2  لطابق  الول شقة جقم 

مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حسن  زناك   لسيد 
بر ي  دو  رون  البي  دو  118شاجع 

45800 فرنسا فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حسن  زناك   لسيد 
بر ي  دو  رون  البي  دو  شاجع   118

45800 فرنسا فرنسا
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
ماي   15 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2019 تحت جقم 105140.
193I

FIDLOUK

GOLACH TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDLOUK
212,شاجع 20 غشت  لقصر  لكبيف ، 

92150،  لقصر  لكبيف  ملغرب
GOLACH TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي بدو ج  والد 
 عيش قيادة  لنوير ت بلقصيفي - 
12150 مشرع بلقصيفي  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.27451
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 أبريل   22 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
عبد  لقادج  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  رتماعية   100 لشه  
)ة(  100 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
6وسف لعسل بتاجيخ 22 أبريل 2019.
عبد  لحق  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  رتماعية   100  لكص 
لفائدة   لسيد  حصة   100 أصل 
أبريل   22 بتاجيخ  محمد عشيش  )ة( 

.2019
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

بتاجيخ  بلقصيفي   بمشرع   البتد ئية 

04 فبف 6ر 2020 تحت جقم 82.

194I

 STE CONNEXION  EDUCATION  PRIVE SARL

AU

  STE CONNEXION

 EDUCATION  PRIVE SARL

AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 ستدج ك خطٍإ

بالجريدة  وقع  خطٍإ   ستدج ك 

 لرسمية

  STE CONNEXION

EDUCATION  PRIVE SARL AU

شاجع  ململكة  إقامة  لعزيزية 

 لعربية  لسعود6ة طابق 3 جقم  20 ، 

90000، طنجة  ملغرب

  STE CONNEXION

 EDUCATION  PRIVE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي إقامة   

شاجع  ململكة  لعربية   لعزيزية 

 لسعود6ة طابق 3 جقم 20 - 90000 

طنجة  ملغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدج ك   

 لرسمية عدد 5599 بتاجيخ 19 فبف 6ر 

.2020

عرفي  عقد  إثر  على   : من  بدال 

تم تأسيس   2020 فبف 6ر   03 بتاجيخ 

تم  ال6د ع  من  وبدال   لشركة... 

بطنجة  باملحكمة  لتجاجية   لقانوني 

بتاجيخ 31 6نا6ر 2020

بتاجيخ  إثر عقد عرفي  على   : 6قرأ 

31 6نا6ر 2020 تم تأسيس  لشركة... 

تم  ال6د ع  لقانوني  من  وبدال 

باملحكمة  لتجاجية بطنجة بتاجيخ 03 

فبف 6ر 2020

 لباقي بدون تغييف.

195I

كاجفوج بزنس

ماينيكسبو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

كاجفوج بزنس

شاجع محمد  لخامس زنقة موجيتانيا 

 لطابق  لتاني، 52200،  جفود 

 ملغرب

ما6نيكسبو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع  الميف 

موالي ع هللا جقم  27 حي  لنهضة 

 جفود  - 52200  جفود  ملغرب.

تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.8271

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 6نا6ر   31 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

عبد  لعزيز  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  رتماعية   70  لطويل 

)ة(  340 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

عبد  لوهاب مغر وي بتاجيخ 31 6نا6ر 

.2020

عبد  لعظيم  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  رتماعية   130  لطويل 

)ة(  330 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

عبد  لوهاب مغر وي بتاجيخ 31 6نا6ر 

.2020

موالي 6وسف  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  رتماعية   130 بوحميد 

)ة(  330 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

محمد  لعلوي بتاجيخ 31 6نا6ر 2020.

عبد  لعزيز  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  رتماعية   70  لطويل 

)ة(  340 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

محمد  لعلوي بتاجيخ 31 6نا6ر 2020.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 10 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 82/2020.

192I

FIDUFORM SARL

RENES DESCARTES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC
RENES DESCARTES  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة زين 

 لسالم - 13100 بوزنيقة  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.3513

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2017 21 فبف 6ر   ملؤجخ في 
مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة( بنف وي 

فتيحة كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 15 بتاجيخ  سليمان   ببن   البتد ئية 

ماجس 2017 تحت جقم 143.
197I

مكت  محاسبة

ULTIMA TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

مكت  محاسبة
عماجة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200  لرشيد6ة ، 52004، 

 لرشيد6ة  ملغرب
ULTIMA TRAV شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 33 
تاجكة  لجد6دة  لرشيد6ة  - 52000 

 لرشيد6ة  ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.8015

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 فبف 6ر   04 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
 10.000« أي من  دجهم»   490.000«
عن  دجهم»   500.000« إلى  دجهم» 
أو  نقد6ة  حصص  تقد6م    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 81.
198I

bemultico  بيمولتيكو

ADYA TOP NEGOCE اديا 
طوب لتفاوض

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
جقم 102 شقة جقم 01  لزيتون 

 ملعركة -مكناس ، 50020، مكناس 
مكناس

ADYA TOP NEGOCE  د6ا طوب 
لتفاوض شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 3585 
 لطابق  الول جقم 51 وره عروس 
مكناس - 50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
49293

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   31
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ADYA  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 
TOP NEGOCE  د6ا طوب لتفاوض.

:  الشغال  غرض  لشركة بإ6جاز 
 ملختلفة  و  لبناء

 لبستنة
 لتفاوض.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : جقم 3585 
عروس  وره   51 جقم   لطابق  الول 

مكناس - 50000 مكناس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

عبد  لرحمان  لطيبي    لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لرحمان  لطيبي    لسيد 
وره   51 جقم    3585 جقم  عنو نه) ( 
مكناس   50000 مكناس  عروس 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لرحمان  لطيبي    لسيد 
وره   51 جقم    3585 جقم  عنو نه) ( 
مكناس   50000 مكناس  عروس 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 572.
199I

ficotrad sarl

 STE  شركة تيكاتراد ش.م.م
TIGATRAD SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 STE  شركة تيكاتر د ش.م.م

TIGATRAD SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج  6ت 
ود ج  6ت سدج ت  لسهل  لغربية - 

45800 تنغيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

449
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 STE TIGATRAD ش.م.م   تيكاتر د 

.SARL

مقاولة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

مقاولة  لتشجيف   -  ألشغال أو  لبناء 

صيانة  لحد ئق،  ملنتزهات،  أو 

 لشو جع، ....

: دو ج  6ت  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 - ود ج  6ت سدج ت  لسهل  لغربية 

45800 تنغيف  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيد تكى  بر هيم 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   :  لسيد  زجو ل  لحسين 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد تكى  بر هيم عنو نه) ( دو ج 

سوق  لخميس   1  كمات  6ت 6حيى 

45800 تنغيف  ملغرب.

 لسيد  زجو ل  لحسين عنو نه) ( 

 45800  6ت ود ج قلعة  مكونة تنغيف 

تنغيف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد تكى  بر هيم عنو نه) ( دو ج 

سوق  لخميس   1  كمات  6ت 6حيى 

45800 تنغيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتنغيف  بتاجيخ - تحت جقم -.

200I

ficotrad sarl

 STE شركة ساليتا ش.م.م
SALITA SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 STE SALITA شركة ساليتا ش.م.م
SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي تاردة 
ترميكت - 45002 وجز ز ت  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.10249
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 6نا6ر   12 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
علي  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
لبيهي 500 حصة  رتماعية من أصل 
علي  )ة(  حصة لفائدة   لسيد   500

بوتزكز وين بتاجيخ 12 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
6نا6ر   28 بتاجيخ   البتد ئية بوجز ز ت  

2020 تحت جقم 20.

201I

ficotrad sarl

 STE شركة ساليتا ش.م.م
SALITA SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسيف رد6د للشركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 STE SALITA شركة ساليتا ش.م.م

SARL  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي تاردة 
ترميكت - 45002 وجز ز ت  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.10249
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   12  ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

بوتزكز وين علي كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   28 بتاجيخ   البتد ئية بوجز ز ت  

2020 تحت جقم 20.

202I

ficotrad sarl

شركة  مدوكال نيكوص ش.م.م 

 STE IMDOKAL NEGOCE 

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 STE  شركة  مدوكال نيكوص ش.م.م

IMDOKAL NEGOCE SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج بوهرو 

سوق  لخميس د دس - 45800 

تنغيف  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 89.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 6نا6ر   22 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

)ة(  سماعيل  تفويت  لسيد 

حصة  رتماعية من   250  لخطابي 

)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

عبد  لحق  عبدالوي بتاجيخ 22 6نا6ر 

.2020

محمد  لوجدي  )ة(  تفويت  لسيد 

250 حصة  رتماعية من أصل 500 

لحسن  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

قا�سي بتاجيخ 22 6نا6ر 2020.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

فبف 6ر   03 بتاجيخ  بتنغيف    البتد ئية 

2020 تحت جقم 92.

203I

 ئتمانية جزقي »ذ. جزقي هشام» محاس  معتمد

SOCIETE L A ENERGIE  SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SOCIETE L.A ENERGIE

 IMM 25 APPT 7 LOT

 ANTISSIRABE ، 50000،

MEKNES  ملغرب

 SOCIETE L A ENERGIE  SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلرتماعي دكان جقم 
28 زنقة  بن خلدون م ج - 50000 

مكناس  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.33543

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2018 6وليوز   12 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
مريم  زويهر  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   3.300
)ة(   لفائدة   لسيد  حصة   3.300
 12 بتاجيخ  محمد  لياس    للبان 

6وليوز 2018.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   05 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 543.
204I

 ئتمانية جزقي »ذ. جزقي هشام» محاس  معتمد

SOCIETE L A ENERGIE SARL
إعالن متعدد  لقر ج ت

SOCIETE L.A ENERGIE
 IMM 25 APPT 7 LOT

 ANTISSIRABE ، 50000،
MEKNES  ملغرب

  SOCIETE L A ENERGIE SARL
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: دكان جقم 
28 زنقة  بن خلدون م ج   50000 

مكناس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.33543

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 28 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
 3300 تفويت  لسيد ملناصرة محمد 
 3300 أصل  من  حصة  رتماعية 
لفائدة   لسيد  للبان محمد  حصة  
ولفائدة    حصة   2800 ب   لياس 
 500 ب  حفيظة   لسيدة  لحنودي 

حصة   بتاجيخ 28 من 6نا6ر 2020.
على  6نص  2:  لذي  جقم  قر ج 
تحويل  ملقر  الرتماعي  لحالي  ما6لي: 

28 زنقة  بن  للشركة من »دكان جقم 
خلدون م ج 50000 مكناس  ملغرب» 
تجزئة    7 شقة    25 »عماجة جقم  إلى 

 بن جشد 50000 مكناس  ملغرب».
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 
 ملقر  الرتماعي  للشركة : عماجة جقم 
25  شقة 7  تجزئة  بن جشد 50000 

مكناس  ملغرب
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
 : دجهم   100000 جأسمال  لشركة 
 95000  لسيد  للبان محمد  لياس 
حفيظة  و  لسيدة  لحنودي  دجهم 

5000 دجهم 
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي:   
دجهم   100000 جأسمال  لشركة 
6متلك   : حصة   10000 6نقسم  لى 
 9500 محمد  لياس   لسيد  للبان 
تمتلك   لسيدة  لحنودي  و  حصة 

حفيظة  500 حصة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 543.
205I

ACCOMPT CONSULTING

 ORIENTAL LEADER
CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 ORIENTAL LEADER

CONSTRUCTION شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  تجزئة 
سلطاني  تجزئة 32 طريق بوقنادل  - 

20000 وردة  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

34219

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   29
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 ORIENTAL LEADER  :

.CONSTRUCTION
أعمال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملتنوعة.
تجزئة    : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
سلطاني  تجزئة 32 طريق بوقنادل  - 

20000 وردة  ملغرب .
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 ORIENTAL LEADER  لشركة 
CONSTRUCTION :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 ORIENTAL LEADER   لشركة 
بقيمة   CONSTRUCTION : 1000

100.000 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بنهاج عنو نه) (   لسيد عبد ملنعم 
لحبي   حي  يعقوب  ملنصوج  شاجع 
وردة    20000 مكرج   45  لدكي جقم 

 ملغرب.
حي  عنو نه) (  بنهاج  زهيف   لسيد 
 لزيتون تجزئة بلحسين زنقة برشيد 

جقم 223 20000 وردة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بنهاج عنو نه) (   لسيد عبد ملنعم 
لحبي   حي  يعقوب  ملنصوج  شاجع 
وردة   20000 مكرج   45  لدكي جقم 

 ملغرب 
حي  عنو نه) (  بنهاج  زهيف   لسيد 
 لزيتون تجزئة بلحسين زنقة برشيد 

جقم 223 20000 وردة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   23 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 328.
202I

ficotrad sarl

شركة تعميف هولد6نغ ش.م.م 

 STE TAAMIR HOLDING

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 STE شركة تعميف هولد6نغ ش.م.م

TAAMIR HOLDING SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لتوطين 

عند شركة فيكوطر د ش.م.م.و جقم 

142 حي  لحسني  - 45000 وجز ز ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

10731

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 STE TAAMIR تعميف هولد6نغ ش.م.م

.HOLDING SARL

مقاولة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

كر ء  آلالت   - أو  لبناء    ألشغال 

و  ملعذ ت -  لتجاجة.

:  لتوطين  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

عند شركة فيكوطر د ش.م.م.و جقم 

45000 وجز ز ت   - 142 حي  لحسني  

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد خزو 6وسف :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
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500 حصة   لسيد زجو لي  يشو :  
بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد خزو 6وسف عنو نه) ( جقم 
1 شاجع علي بوعيدة تمد6د  لد خلة 

80020 أكاد6ر  ملغرب.
عنو نه) (  زجو لي  يشو   لسيد 
292  لدج جكة  جقم  تجزئة  لسعادة 

80250 أكاد6ر  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد خزو 6وسف عنو نه) ( جقم 
1 شاجع علي بوعيدة تمد6د  لد خلة 

80020 أكاد6ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
تحت   - بتاجيخ  بوجز ز ت    البتد ئية 

جقم -.
207I

ficotrad sarl

شركة أوسكوربيو تيكنولوجي 
 STE OSCORPIO ش.م.م.و
TECHNOLOGY SARL A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
شركة أوسكوجبيو تيكنولوجي 
 STE OSCORPIO ش.م.م.و
 TECHNOLOGY SARL A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لتوطين 
عند شركة فيكوطر د جقم 142 حي 
 لحسني  - 45000 وجز ز ت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
10735

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 
ش.م.م.و  تيكنولوجي  أوسكوجبيو 
 STE OSCORPIO TECHNOLOGY

.SARL A.U
محلل،   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

مبفمج و تصميم  ملعلوميات .
:  لتوطين  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
حي   142 عند شركة فيكوطر د جقم 

 لحسني  - 45000 وجز ز ت  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة    :  لسيد رباج أمين 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
جقم  أمين عنو نه) (   لسيد رباج 
وجز ز ت   45000 حي  لوحدة   107

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
جقم  أمين عنو نه) (   لسيد رباج 
وجز ز ت   45000 حي  لوحدة   107

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
تحت   - بتاجيخ  بوجز ز ت    البتد ئية 

جقم -.
208I

STE ANGLE DE GESTION SARL

اكرسان أسفار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شاجع فاس جقم 19 كر ج 1 تطو ن ، 

93000، تطو ن  ملغرب
 كرسان أسفاج  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 9 
 بريل طريق مطاج سانية  لرمل  - 

93000 تطو ن  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.1457

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2020 6نا6ر   20  ملؤجخ في 

للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

 ملر بط محمد  كمسيف وحيد

تبعا لوفاة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 429.

209I

STE ANGLE DE GESTION SARL

عبد املطلب كار

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شاجع فاس جقم 19 كر ج 1 تطو ن ، 

93000، تطو ن  ملغرب

عبد  ملطل  كاج شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 42 شاجع 

عقبة شقة جقم 5 أكد ل  - 10000 

 لرباط  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.22425

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 13 نونبف 2019 تقرج إنشاء 

تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  

بالطابق  متجر  بالعنو ن  و  لكائن   -

279 جقم   ألج�سي  مللك  ملسمى وال6ة 

ملول  عين  خالل  مرج   3 بلوك   19

و  ملسيف  تطو ن  ملغرب   93000  -

مو�سى  من طرف  لسيد)ة(  لقطان 

محمد أحمد.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   05 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 438.

210I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ليسارور دو طنجة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

ز وية  شاجع محمد  لخامس و شاجع 
 بن كثيف إقامة دوس ماجس جقم 28 ، 

90000، طنجة  ملغرب
ليسافوج دو طنجة شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي ساحة 
إبر هيم  لرود ني ، زنقة ال سينا ، 

إقامة بيتهوفن 2 ،  لطابق 3 جقم 82  
- 90000 طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.98731
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 20 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
زنقة ال   ، إبر هيم  لرود ني  »ساحة 
 3 ،  لطابق   2 إقامة بيتهوفن   ، سينا 
جقم 82  - 90000 طنجة  ملغرب» إلى 
» لطابق  ألج�سي و ما بين  لطابقين 
 11 تجزئة  ملجد زنقة   «594 »  ملجد 

جقم 59  - 90000 طنجة   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230128.
211I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

SAV SIGNATURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ACCOUNTING &
OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 22
20250،  لد ج  لبيضاء  ملغرب

SAV SIGNATURE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لطابق 
 ألج�سي عماجة 57 ز وية زنقة  لفر ت 
و زنقة  بو عمر ن  لفا�سي  ملعاجيف - 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
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تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.432791
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 درنبف   24 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
)ة(  لكغاط  حمد  تفويت  لسيد 
حاتم 250 حصة  رتماعية من أصل 
 AGREA 5.000 حصة لفائدة  شركة

MAROC بتاجيخ 24 درنبف 2019.
بوسليخان   )ة(  تفويت  لسيد 
200 حصة  رتماعية من أصل  لبنى 
 AGREA 5.000 حصة لفائدة شركة 

MAROC بتاجيخ 24 درنبف 2019.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729211.
212I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

INSPHERIS MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ACCOUNTING &
OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 22
20250،  لد ج  لبيضاء  ملغرب

INSPHERIS MAROC شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 92 شاجع 
أنفا  لطابق 3 جقم 31 - 20000 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.252731

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 فبف 6ر   04 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
 INSPHERIS شركة  تفويت 
MAROC 200 حصة  رتماعية من 

أصل 500 حصة لفائدة  
طالعي بتاجيخ  أسامة   )ة(   لسيد 

04 فبف 6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729798.
213I

مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي » شعبة  لو حة»

مجموعة ذات النفع االقتصادي 
شعبة الواحة

مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي
تأسيس شركة

مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي » 
شعبة  لو حة»

قصر  6ت  غف أوالد شاكر رماعة 
أوفوس عمالة و قليم  لرشيد6ة 

قصر  6ت  غف أوالد شاكر رماعة 
أوفوس عمالة و قليم  لرشيد6ة، 

52053،  لرشيد6ة أوفوس
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي 

شعبة  لو حة مجموعة ذ ت  لنفع 
 القتصادي

وعنو ن مقرها  إلرتماعي قصر أوالد 
شاكر أوفوس  لرشيد6ة - 52053 

 لرشيد6ة  ملغرب
تأسيس مجموعة ذ ت  لنفع 

 القتصادي 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

13521
في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02
ذ ت  لنفع  ملجموعة   ألسا�سي 

 القتصادي باملميز ت  لتالية:
ذ ت  مجموعة   : شكل  لشركة 

 لنفع  القتصادي.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
ذ ت  لنفع  القتصادي  مجموعة 

شعبة  لو حة.
تسويق   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ملنتورات  لفالحية.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : قصر أوالد 
 52053  - أوفوس  لرشيد6ة  شاكر 

 لرشيد6ة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 3.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
للتموج  زيز  تعاونية   لشركة 
أوفوس  أوالد شاكر  قصر  عنو نه) ( 

52053  لرشيد6ة  ملغرب.

 لشركة تعاونية و حة سد  لحسن 

قصر  لجد6د  عنو نه) (   لد خل 

أوفوس 52053  لرشيد6ة  ملغرب.

 لشركة تعاونية  ألزهاج  لعيساوية 

قصر أوالد عي�سى أوفوس  عنو نه) ( 

52053  لرشيد6ة  ملغرب.

 لشركة تعاونية  لوحدة عنو نه) ( 

قصر  لجد6د أوفوس أوفوس 52053 

 لرشيد6ة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

قصر  عنو نه) (  قيو  علي   لسيد 

أوالد شاكر أوفوس 52053  لرشيد6ة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 05 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 157.

214I

NEW MIND CONSULTING

NEW MIND CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NEW MIND CONSULTING
جقم10 زنقة  لحرية  لطابق جقم 

3  لشقة جقم 5  لد ج لبيضاء ، 

20120،  لد ج  لبيضاء  ملغرب

 NEW MIND CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

 لحرية جقم 10  لطابق جقم 3  لشقة 
جقم 5  - 20120  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455811

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 NEW  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.MIND CONSULTING

 ، :   إلد جة  غرض  لشركة بإ6جاز 

وهندسة  لتدجي    ، و الستف تيجية 

و ملهن   ، وتكنولوريا  ملعلومات   ،

 ، و ملساعدة  لتشغيلية   لرقمية 

أماكن  لعمل  لخاصة  في  و لتنظيم 

،  ملقدمة  عمالئها  أماكن  في  أو  بها 

و ملؤسسات  للشركات  لخاصة 

 لعامة وشبه  لعامة..

زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 لحرية جقم 10  لطابق جقم 3  لشقة 

20120  لد ج  لبيضاء   -   5 جقم 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة لبنى  لودغيفي لفشوش :  

100 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

لفشوش  لبنى  لودغيفي   لسيدة 

عماجة  كاليفوجني  رنان  عنو نه) ( 

3  لشقة  طابق  شطر5   11 6اقوت 

12عين  لشق  لبيضاء 20480  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

لفشوش  لبنى  لودغيفي   لسيدة 

عماجة  كاليفوجني  رنان  عنو نه) ( 

3  لشقة  طابق  شطر5   11 6اقوت 

12عين  لشق  لبيضاء 20480  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.

215I
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RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

 SOCIETE KAWTAR
 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC

 SOCIETE KAWTAR
 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 115 
تجزئة  لقرويين طريق عين  لشقف 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.31219

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 فبف 6ر   03 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
»900.000 دجهم» أي من »100.000 
عن  دجهم»   1.000.000« إلى  دجهم» 
د6ون  مع  مقاصة  إرر ء    : طريق 
 لشركة  ملحددة  ملقد ج و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 521/020.

212I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

 SOCIETE KAWTAR
 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC

 SOCIETE KAWTAR
 DE MATERIAUX DE
  CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 115 
تجزئة  لقرويين طريق عين  لشقف 

فاس - 30000  فاس  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي  

.31219
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 03 فبف 6ر   ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 
كمسيف  زكرياء   صدوق    ملزكلدي 

وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 521/020.
217I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

PORTO FINO CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

PORTO FINO CAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لسو ني 
بن حنا زنقة 95 جقم 14 - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103841
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PORTO FINO CAR
كر ء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياج ت بدون سائق.

:  لسو ني  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 90000  -  14 جقم   95 بن حنا زنقة 

طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
340 حصة    :  لسيد عمر بقيوي 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد محمد بقيوي :  330 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
  :  لسيد محمد  لخاضر بال شه  
330 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 

 .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 8 عنو نه) (  بقيوي  عمر   لسيد 
بارة  إقامة  بن  زنقة  لخو جزمي 
طابق 1 جقم 4 90000 طنجة  ملغرب.
عنو نه) (  بقيوي  محمد   لسيد 
بارة  إقامة  بن  زنقة  لخو جزمي   8
طابق 1 جقم 4 90000 طنجة  ملغرب.
بال شه   محمد  لخاضر   لسيد 
 95 عنو نه) (  لسو ني بن حنا زنقة 

جقم 14 90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد زيد  لعسولي عنو نه) ( حي 
 لغرس موج  زنقة 20 جقم 50 90000 

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 1094.
218I

LA COMPTACTIVE SARL AU

ADAB PRESTIGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عماجة جقم 52 مكت  8ـــB  لطابق 
 لثالت شاجع موالي جشيد كليز 

مر كش ، 40000، مر كش  ملغرب
ADAB PRESTIGE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي متجر جقم 
14 عماجة A2 عملية باب  لجنوب 
89  لعزوزية مر كش - 40170 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102445

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ADAB  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PRESTIGE
-إد جة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

وتشغيل د ج  لضيافة.
)إد جة  إد جة  لخدمات  -مقاول 

 ملمتلكات(.
.عنو ن  ملقر  الرتماعي : متجر جقم 
14 عماجة A2 عملية باب  لجنوب 89 
مر كش   40170  -  لعزوزية مر كش 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  ملشكوجي عادل 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملشكوجي عادل عنو نه) ( 
 10 وحدة مصطفى  لعفريت  لرقم 
 40170 6وسف بن تاشفين مر كش 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  ملشكوجي عادل عنو نه) ( 
 10 وحدة مصطفى  لعفريت  لرقم 
 40170 6وسف بن تاشفين مر كش 

مر كش  ملغرب.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112020.

219I

MOORISH

 CONTRACT & NEGOCE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شاجع لال 6اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 20080،  لد ج  لبيضاء  ملغرب
 CONTRACT & NEGOCE SARL
AU  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 410 شاجع 
 لزجقطوني إقامة حامد  لشقة 1 - 

20040  لد ج  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455187

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   17
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 CONTRACT & NEGOCE SARL

. AU
أعمال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

متنوعة أو بناء
أو  )تارر  و لتصد6ر   الستيف د 

وسيط(.
 410  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع  لزجقطوني إقامة حامد  لشقة 

1 - 20040  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 30.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 
دجهم، مقسم كالتالي:

300 حصة    :  لسيد مر د بدجي  
بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مر د بدجي  عنو نه) ( دو ج 
برشيد    22100  لخد جة  لساحل  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد مر د بدجي  عنو نه) ( دو ج 
برشيد    22100  لخد جة  لساحل  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 03 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729145.
220I

دجعة  جشاذ ت ش.م.م

AMANE SERVICE TOTAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

دجعة  جشاذ ت ش.م.م
15 شاجع بئف أنزج ن صندوق بريد 10 
تصومعت 45000، وجز ز ت  ملغرب

 AMANE SERVICE TOTAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 1104 حي 
 ملحمدي - 45000 وجز ز ت  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.4457
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 6نا6ر   15 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
لقوز  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
250 حصة  رتماعية من أصل 250 
حصة لفائدة   لسيد )ة( عماد  ليقين 

بتاجيخ 15 6نا6ر 2020.
لقوز  لحسن  )ة(  تفويت  لسيد 
250 حصة  رتماعية من أصل 250 
حصة لفائدة   لسيد )ة( عماد  ليقين 

بتاجيخ 15 6نا6ر 2020.
محمد  لطالبي  )ة(  تفويت  لسيد 
250 حصة  رتماعية من أصل 250 

)ة( فيصل وكا  حصة لفائدة   لسيد 
بتاجيخ 15 6نا6ر 2020.

تحيين  لقانون  ألسا�سي   *
للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 البتد ئية بوجز ز ت  بتاجيخ 07 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 87.

221I

MOORISH

DIAVODIS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شاجع لال 6اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 20080،  لد ج  لبيضاء  ملغرب
DIAVODIS SARL AU  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 410 شاجع 
 لزجقطوني إقامة حامد  لشقة 1 - 

20040  لد ج  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455185

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. DIAVODIS SARL AU
غرض  لشركة بإ6جاز : بيع وتوزيع 

 ملنتجات  لغذ ئية.
 410  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع  لزجقطوني إقامة حامد  لشقة 

1 - 20040  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

عبد  لسالم  لبقالي   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لسالم  لبقالي   لسيد 
زنقة  6ر ن قطاع   72 جقم  عنو نه) ( 

بدج  لعيا6دة   11000 سال  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لسالم  لبقالي   لسيد 
زنقة  6ر ن قطاع   72 جقم  عنو نه) ( 

بدج  لعيا6دة   11000 سال  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 03 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729144.
222I

SAPILOG

SAPILOG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

SAPILOG
 LOT 432 PARC INDUSTRIEL
 SAPINO NOAUCER ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SAPILOG شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 52 ، 

بوليفاجد زجكطوني ،  لطابق  ألول 
، شقة جقم 3 - - 20000  لد ج 

آلبيضاء   ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.290423

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 08 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
،  لطابق  بوليفاجد زجكطوني   ،  52«
 ألول ، شقة جقم 3 - - 20000  لد ج 
آلبيضاء   ملغرب» إلى »432,  ملنطقة 
 لصناعية صابينو  لنو صر - 20240 

 لد ج آلبيضاء    ملغرب».
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 07 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729923.
224I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE «PSYCHO
CENTER«SARL-AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
STE «PSYCHO CENTER«SARL-
AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي فاس 

 كد ل جقم 25 شاجع  حمد شوقي 
 لطابق MAROC 30000 3 فاس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21875

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.«PSYCHO CENTER«SARL-AU
:  لدعم  بإ6جاز  غرض  لشركة 
ورميع  لجميع  الشخاص   لنف�سي 

 لفئات.
فاس   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شوقي  شاجع  حمد   25 جقم   كد ل 
فاس   MAROC 30000  3  لطابق 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زين   مسفر   لسيدة 

حصة بقيمة 100.000 دجهم للحصة 

 1.000  : زين   مسفر    لسيدة 

بقيمة 100.000 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زين   مسفر   لسيدة 

شاجع محمد  لسادس  قامة توبقال 

 لطابق 2 جقم 2 طنجة 30000 فاس 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  زين   مسفر   لسيدة 

شاجع محمد  لسادس  قامة توبقال 

 لطابق 2 جقم 2 طنجة 30000 فاس 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 533/020.

225I

مـكـت   لكــوهن

VENTURE CAPITAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مـكـت   لكــوهن

52 شـاجع  لزجقطــونـي  -  لد ج 

 لبيضاء ، 20140،  لد ج  لبيضاء 

 ملغــرب

VENTURE 100.000 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  قامة 

 لر مي 7 زنقة سبتة طبق 2 - 20330 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455451

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VENTURE 100.000
:  كتساب  غرض  لشركة بإ6جاز 

 ج �سي مبنية  و غيف مبنية
 ستعمال و بناء تلك  الج �سي

تاريف عقاجي.
:  قامة  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لر مي 7 زنقة سبتة طبق 2 - 20330 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد مهدي شهاب  لد6ن :  500 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   :  لسيد عمر شهاب  لد6ن 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
شهاب  لد6ن  مهدي   لسيد 
حد ئق  ملناج ت  عنو نه) (  قامة 
20040  لد ج  لبيضاء  شقة    2 دجج 

 ملغرب.
شهاب  لد6ن  عمر   لسيد 
 20370 شاجع غندي   354 عنو نه) ( 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
شهاب  لد6ن  مهدي   لسيد 
عنو نه) (  قامة حد ئق  ملناج ت دجج 
20040  لد ج  لبيضاء   18 شقة   2

 ملغرب
شهاب  لد6ن  عمر   لسيد 
 20370 شاجع غندي   354 عنو نه) ( 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 04 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.
222I

مكت  محاسبة

 SLIMANI GEONAGA

AGROTOURISME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

مكت  محاسبة

عماجة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200  لرشيد6ة ، 52004، 

 لرشيد6ة  ملغرب

 SLIMANI GEONAGA

AGROTOURISME  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي :                                                                                               

قصر تالغومت  لطاوس  لريصاني   - 

52000  لريصاني  ملغرب.

قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.8843

بمقت�سى  لجمع  لعام 

6نا6ر   02 في   إلستثنائي  ملؤجخ 

 SLIMANI حل  تقرج   2019

  GEONAGA AGROTOURISME

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

دجهم   10.000 جأسمالها  مبلغ 

مقرها  إلرتماعي                                                                                                وعنو ن 

تالغومت  لطاوس  لريصاني    قصر 

نتيجة  52000  لريصاني  ملغرب   -

ألزمة.

و عين:

و   لسيد)ة(  حمد    لسليماني 

قصر  ملعاجكة  وفوس  عنو نه) ( 

52000  لرشيد6ة  ملغرب   لرشيد6ة 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

قصر  وفي   2019 6نا6ر   02 بتاجيخ 

 - تالغومت  لطاوس  لريصاني 

52000  لريصاني  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد6ة  بتاجيخ 27 6نا6ر 

2019 تحت جقم 58.

227I
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EL OUARRAD AZIZ

HIND BATIMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

HIND BATIMENT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
جياض فاس تجزئة جقم 22 طريق 

سيدي حر زم فاس - 30110 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21857

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HIND  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BATIMENT

بيع     -  : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لعقاقيف بالتقسيط

-  الستيف د و  لتصد6ر.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
طريق   22 جقم  تجزئة  فاس  جياض 

فاس   30110  - سيدي حر زم فاس 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ملنكاد محمد  :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   :  لسيد  ملنكاد عبد  ملالك 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد    لسيد  ملنكاد 

جو مزين  عين  لسفلي  دجب   20

مكناس 30110 فاس  ملغرب.

عبد  ملالك   لسيد  ملنكاد 

عنو نه) ( 75 عماجة  الحباس بوعما6ر 

مكناس 30110 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد    لسيد  ملنكاد 

جو مزين  عين  لسفلي  دجب   20

مكناس 30110 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   05 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 511.

228I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

MARTABA NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
جقم 234، شاجع فلسطين حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

 ملغرب

MARTABA NEGOCE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لطابق 

 لثاني،  لجان   أل6من، جقم 930 

شاجع محمد  لسادس تجزئة  لفتح - 

25000 خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2151

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   09

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MARTABA NEGOCE
بائع مو د   : غرض  لشركة بإ6جاز 

 لبناء
 ألشغال  ملختلفة أو  لبناء

 لتجاجة.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 930 جقم   لثاني،  لجان   أل6من، 
شاجع محمد  لسادس تجزئة  لفتح - 

25000 خريبكة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لناصري محمد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لناصري محمد عنو نه) ( 
بولنو ج  حي  لفوسفاط   123 جقم 

25000 خريبكة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لناصري محمد عنو نه) ( 
بولنو ج  حي  لفوسفاط   123 جقم 

25000 خريبكة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   10 بتاجيخ   البتد ئية بخريبكة  

2020 تحت جقم 40.
229I

STE SAIDILAB TRANSPORT

SAIDILAB TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE SAIDILAB TRANSPORT
82 حي دسولي موفلوجي 2 زهوج 2 
جقم 4 فاس ، 30000، فاس  ملغرب
SAIDILAB TRANSPORT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 82 حي 

دسولي مونفلوجي 2 زهوج 2 جقم 4 
فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

59957

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2019 6ونيو   14

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAIDILAB TRANSPORT

:  لنقل  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي

حي   82  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 4 جقم   2 زهوج   2 دسولي مونفلوجي 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سعيدي  ليلى   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سعيدي  ليلى   لسيدة 

31  لد ج  جقم   37 زنقة  سعد  دجب 

20000  لد ج  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سعيدي  بوبكر   لسيد 

31  لد ج  جقم   37 زنقة  سعد  دجب 

20000  لد ج  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6وليوز   18 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2019 تحت جقم 2431/019.

230I
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FLASH ECONOMIE

SORIEXEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SORIEXEN شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 

 لرياض جقم 828  - 13100 بوزنيقة  

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

5291

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 ماجس   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SORIEXEN

- لتفويج   : غرض  لشركة بإ6جاز 
 لعقاجي 

- ستيف د و تصد6ر 

-تفاوض .

حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 لرياض جقم 828  - 13100 بوزنيقة  

 ملغرب .

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 900   : محمد   باطو�سي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

  : باطو�سي  رليل  محمد   لسيد 

100 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد باطو�سي محمد  عنو نه) ( 
حي  لشرطة عماجة ب 2  لشقة 2 حي 

 لرياض  10100  لرباط  ملغرب .
باطو�سي  رليل  محمد   لسيد 
روهرة  20  قامة  جقم  عنو نه) ( 
 13100   17 شقة   8 م  بوزنيقة 

بوزنيقة   ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد باطو�سي محمد  عنو نه) ( 
حي  لشرطة عماجة ب 2  لشقة 2 حي 

 لرياض  10100  لرباط  ملغرب 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 03 بتاجيخ  سليمان   ببن   البتد ئية 

أبريل 2019 تحت جقم 222.

231I

FLASH ECONOMIE

ETIMAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ETIMAR
شركة ذ ت مسؤولية  محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد       
في  مؤجخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 20/01/2020 بتاجيخ   لد ج  لبيضاء 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 
 ملحدودة بشريك و حد                                                                                                  

ETIMAR  :  لتسمية -
أعمال  تنفيذ   لهدف  الرتماعي: 

 لطرق و لشبكات  ملختلفة-
 400.000.00  : جأسمال  لشركـة 
حصة من   4000 إلى  دجهم مقسمة 

فئة 100 دجهم للحصة  لو حدة-
أبوجية أحمد زكرياء: 4000 حصة
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاجيخ وضع 

 لسجل  لتجاجي-
من فاتح 6نا6ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاجيخ  لتسجيل-
عبد  شاجع   5  :  ملقر  الرتماعي 
هللا بن 6اسين بلفيد6ر 20310  لد ج 

 لبيضاء-

 ملسيف: أبوجية أحمد زكرياء-
بالسجل  جقم  لتقييد 

 لتجاجي:-455241

232I

FLASH ECONOMIE

LA PERLE DE ANOUAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

LA PERLE DE ANOUAL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 39 ، 

شاجع لال 6اقوت شقة »د» طابق 5 - 

20000   لد ج لبيضاء  ملغرب .
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.392349

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2019 درنبف   25 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 

من  أي  دجهم»   23.000.000«

»100.000 دجهم» إلى »23.100.000 

مقاصة  إرر ء    : طريق  عن  دجهم» 

مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ج و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729797.

233I

FLASH ECONOMIE

 CPA EVALUATION ET

REEDUCATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 CPA EVALUATION ET

REEDUCATION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 

مونفلوجي جقم 22 محل 1  لطابق 

 لسفلي  - 24000  لجد6دة   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

12215

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 CPA EVALUATION ET  :

.REEDUCATION

رميع   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

إعادة  و  تقييم  ملسعفيين  أنشطة 

 لتأهيل،عالج  لنطق.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

1  لطابق  محل   22 جقم  مونفلوجي 

 لسفلي  - 24000  لجد6دة   ملغرب .

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

روهر  بسيمة  بوتينة   لسيدة  

دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

روهر  بسيمة  بوتينة   لسيدة  

 24000   2 آنفا  تجزئة   8 عنو نه) ( 

 لجد6دة   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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روهر  بسيمة  بوتينة   لسيدة 

 24000   2 آنفا  تجزئة   8 عنو نه) ( 

 لجد6دة   ملغرب 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد6دة  بتاجيخ 27 6نا6ر 

2020 تحت جقم 24723.

234I

FLASH ECONOMIE

TISSUS ORLAND
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TISSUS ORLAND

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 لشكل  لقانوني :

 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ بتاجيخ 
وضع  لقانون  ثم   2020 620نا6ر   

 ألسا�سي  لشركة محدودة  ملسؤولية 

6حمل  ذ ت  لشريك  لوحيد 

 لخصائص  لتالية :                                                                           

»TISSUS ORLAND»شريك 

وحيد  عليالشركاء:  لسيد  لتيجاني  

 100  000  لرأسمال  الرتماعي: 

1000 حصة من  مقسمة إلى  دجهم، 

للحصة  لو حدة،  دجهم   100 فئة 

مؤد ه لفائدة  لشريك  لوحيد  لسيد 

 لتيجاني علي 

إقامة  لزجقاء   ملقر  إلرتماعي:  

زنقة   117 2، لطابق  ألول،   لشقة 

إبن منيف، ملعاجيف:_  لبيضاء

تسجيلها  من  :99  بتد ء    ملدة  
بالسجل  لتجاجي 

 لغرض :تجاجة  ألثو ب بالتقسيط 

و بالجملة،خذمات متنوعة، لتصميم 

 لذ خلي

من  :تبتدئ   لسنة  الرتماعية 

درنبف من   31 فاتح 6نا6ر و تنتهي في 

كل سنة 

تعيين  لسيد  :تم   لتسييف  

 لتيجاني علي مسيف وحيد للشركة و 

ذلك ملدة غيف محدودة .

تم  إل6د ع   :  إل6د ع  لقانوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقانوني 
 ملحكمة  لتجاجية بالبيضاء تحت جقم 
وتم   03/02/2020 بتاجيخ   729122
تقييدها بالسجل  لتجاجي لدى نفس 

 ملحكمة تحت جقم 455221
235I

FLASH ECONOMIE

 LABORATOIRE
 PHARMACEUTIQUE

MEKNES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LABORATOIRE
 PHARMACEUTIQUE MEKNES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 120  قامة 
ساجة  لشقة 10 شاجع  لجيش  مللكي 

م ج  - 50000 مكناس   ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
48203

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 أكتوبر   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
متبوعة  تسمية  لشركة 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 LABORATOIRE  : تسميتها 

.PHARMACEUTIQUE MEKNES
-تصنيع   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
تسويق  ملنتجات  لصيدالنية  و 
و  ) ألدوية(, ملكمالت  لغذ ئية 
 ألرهزة  لطبية و  ملعذ ت للمختبف ت 

,منتجات  في  لصناعة  لصحية 
 لتجميل, لكو شف ,منتجات  لعنا6ة 
باألعشاب  , ألدوية   لشخصية 

, لحمية و  ألدوية 
- إلستيف د و  لتصد6ر.

 120  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
10 شاجع  لجيش   قامة ساجة  لشقة 
 مللكي م ج  - 50000 مكناس   ملغرب .
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 80.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 800   : بيوكناش   عمر   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد عمر بيوكناش  
شاجع   10 ساجة  لشقة  120  قامة 
مكناس    50000  لجيش  مللكي م ج  

 ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة عمر بيوكناش  عنو نه) ( 
شاجع   10 ساجة  لشقة  120  قامة 
مكناس    50000  لجيش  مللكي م ج  

 ملغرب 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
09 أكتوبر  بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2019 تحت جقم 48203.

232I

FLASH ECONOMIE

PLANETE TURBO بالنيت تيفبو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 بالنيت تيفبو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

جأسمالها:  100.000 دجهم
 ملقر الرتماعي:42 شاجع  لزجقطوني 

 لطابق  لثاني شقة جقم  2  لد ج 
 لبيضاء

بمور  عقد عرفي مؤجخ في  لد ج 
تم   09/01/2020 بتاجيخ   لبيضاء 
محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

تحمل  لخصائص  لتالية  :

PLANETE TURBO - لتسمية :1
شاجع   42: -2 ملقر  الرتماعي 
 لزجقطوني  لطابق  لثاني شقة جقم 

2  لد ج  لبيضاء 
رميع  -  لهدف  الرتماعي:بيع 
قطع غياج  لسياج ت و الكسسو ج ت 

 لصناعية و لفالحية3
من تاجيخ  99 سنة  بتد ء  -  ملدة: 

 لتسجيل في  لسجل  لتجاجي.4
-5 لرأسمال  الرتماعي :100.000 
حصة   1000 إلى  مقسم  دجهم 
تم  دجهم   100 فئة  من   رتماعية 
تحريره كامال و موزع على  لشركاء كما 

6لي :
دجهم(   50.000.00( حصة   -500
مصطفى  للسيد  6ت  ولحيان 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

BJ237154 جقم
دجهم(   50.000.00( حصة   -500
عبد  لرحمان  للسيد  6ت  لشيخ 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

P134942 جقم
-2 لسنة  ملالية: من فاتح 6نا6رإلى 

31 ديسمبفمن كل عام.
:تم تعيين  لسيد  6ت  -7 لتسييف 
 ولحيان مصطفى و  6ت  لشيخ عبد 
 لرحمان كمسيف6ن مشتفكين للشركة 

و ذلك ملدة غيف محدودة 
باملركز  تم  إلبد ع  لقانوني   8-
بالد ج  لبيضاء  لالستثماج   لجهوي 

للسجل  لتجاجي جقم 454821 
مقتطف و بيان

237I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SAKR NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
جقم 234، شاجع فلسطين حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
 ملغرب

SAKR NEGOCE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لطابق 

 ألول،  لجهة  ليمنى، جقم 930 شاجع 

محمد  لسادس تجزئة  لفتح - 

25000 خريبكة  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.3227

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 تم تعيين  05 درنبف   ملؤجخ في 
زياني  مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة( 

محمد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   14 بتاجيخ   البتد ئية بخريبكة  

2020 تحت جقم 25.

238I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

سضنق ىثلخؤث
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
جقم 234، شاجع فلسطين حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

 ملغرب

سضنق ىثلخؤث شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مقرها  الرتماعي  لطابق 

 ألول،  لجهة  ليمنى، شاجع محمد 

 لسادس جقم 930 تجزئة  لفتح - 

25000 خريبكة .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.3227

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 05 درنبف 2019 تم تحويل 

 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى »شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   14 بتاجيخ   البتد ئية بخريبكة  

2020 تحت جقم 25.

239I

KDM COMPTA

TRANS TSA MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KDM COMPTA
 BD IBN ROCHD IMM ALJ2 RDC

OUJDA maroc ،20000 ، 5/N 5
TRANS TSA MAROC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 14 تجزئة 

 لعا�سي شاجع عالل  لفا�سي - 
20000 وردة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
34243

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   11
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TSA MAROC
تأريف   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

معذ ت  لنقل
نقل  الشخاص

 ستيف د وتصد6ر
عنو ن  ملقر  الرتماعي : 14 تجزئة 
 لعا�سي شاجع عالل  لفا�سي - 20000 

وردة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 500   : بنفضيل  محمد   لسيد 
حصة بقيمة 50.000 دجهم للحصة .

 500   :  لسيد سباعي عبد لحق 
حصة بقيمة 50.000 دجهم للحصة .

 500  : بنفضيل  محمد   لسيد 
بقيمة 50.000 دجهم.

 500  : عبد لحق  سباعي   لسيد 
بقيمة 50.000 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد بنفضيل عنو نه) ( 
تجزئة  بوعبيد  عبد لرحيم  شاجع 
 20000 جقم9   15 طريق  لحبوس 

وردة  ملغرب.
 لسيد سباعي عبد لحق عنو نه) ( 
ثكنات  لدجك  مللكي بنسودة موالي 

يعقوب 21000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد سباعي عبد لحق عنو نه) ( 
ثكنات  لدجك  مللكي بنسودة موالي 

يعقوب 21000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   09 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 409.

240I

UNICAF UNIVERSITY

UNICAF UNIVERSITY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

UNICAF UNIVERSITY
7 شاجع  سبتة إقامة  لر مي  لطابق2 

 ملكت  جقم 8 ، 20320،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

UNICAF UNIVERSITY  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 7 شاجع  
سبتة إقامة  لر مي  لطابق2  ملكت  

جقم 8 - 20320  لد ج  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
447093

بمقت�سى  عقد عرفي مؤجخ في 11 
تم إعد د  لقانون   2019 من أكتوبر 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. UNICAF UNIVERSITY

تزويد   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لشركة وأي شركة أخرى بمجموعة 

أجض  على  خدمات  لتعليم  لعالي 

 لو قع وعبف  إلنتفنت )بشكل جئي�سي في 

إفريقيا( و / أو أي منتج تعليمي آخر 

وفًقا لخطة  لعمل وأي نشاط آخر 

متفق عليه من وقت آلخر في وفقا ألي 

 تفاق  ملساهمين.

شاجع    7  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

سبتة إقامة  لر مي  لطابق2  ملكت  

جقم 8 - 20320  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 UNIC ONLINE  لشركة 

بقيمة  حصة   LIMITED :  1.000

100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 UNIC ONLINE  لشركة 

 Inomenon عنو نه) (   LIMITED

 Ethnon 4, ANASTASIA

 BUILDING, 3rd floor 6042

.Larnaca Cyprus

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 NICOS NICOLAOU  لسيد 

 52famagusta av  6019 ) (عنو نه

Larnaca Cyprus

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 - بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

تحت جقم 718712.
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SARGUE SANITAIRE

SARGUE SANITAIRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SARGUE SANITAIRE
7 شاجع  سبتة إقامة  لر مي  لطابق2 

 ملكت  جقم 8 ، 20320،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

SARGUE SANITAIRE  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 7 شاجع  
سبتة إقامة  لر مي  لطابق2  ملكت  

جقم 8 - 20320  لد ج  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
449245

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   04
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SARGUE SANITAIRE
تصنيع   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
و مللحقات  وتسويق  ملو د  لصحية 

وأثاث  لحمام و ملطبخ
وبيع  ألدو ت  لصحية  شر ء   
و الكسسو ج ت وأحو ض  الستحمام 

وأثاث  لحمام و ملطبخ ؛
  ستيف د و لتصد6ر؛

 دج سة هندسية وفنية
و لتجهيز ت  تسويق  لسباكة 

للبناء و لصناعة ؛
مقاالت  لتدليك  وبيع  تركي    

 ملائي ،  للوحات و آلليات ؛
وبيع  لصيدليات و ألرهزة  شر ء   

و ألدو ت  ليدوية و لكهربائية ؛
أنو ع  ألنابي   رميع  تسويق   
 ،  PVC ، HDPE ، PET  ، ) ملجلفن 
طاعون  ملجتف ت   ، إعادة  لتشغيل 

 لصغيفة ، إلخ( ؛

رميع  لعناصر  وتركي   توجيد 
 ملذكوجة أعاله ؛
نقل  لبضائع

رميع  ملنشآت  وتنفيذ  دج سة   
 ، وغيفها  و لزج عية   لصناعية 

و لتفكي  و لتفكيك ؛
رميع  ملنتجات  تسويق 
و الكسسو ج ت ، ورميع قطع  لغياج 
 عمليات  لتصنيع وتصنيع  آلالت.
ورميع  ألعمال  رميع  ملهن   

 ملتعلقة باألنشطة  ملذكوجة أعاله.
شاجع    7  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
سبتة إقامة  لر مي  لطابق2  ملكت  
جقم 8 - 20320  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد فتاش  :  100 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
حصة   75   :  لسيدة حياة خبو  

بقيمة 100 دجهم للحصة .
75 حصة    :  لسيد مريم فتاش  

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيدة زكرياء فتاش :  75 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
75 حصة    :  لسيد 6اسين فتاش 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد فاطمة  لزهر ء فتاش :  75 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيدة عبد  لكريم  لعماج  :  200 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 100   :  لسيد مصطفى سمامي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 50   :  لسيد روسيلين كيلوت  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيدة عادل مفتاح :  50 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
50 حصة    :  لسيد  بر هيم فهمي 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  فتاش  محمد   لسيد 
29 حي  37 عماجة شقة   قامة  سالن 

 ملحمدي    80080  كاد6ر   ملغرب .

 لسيدة حياة خبو  عنو نه) ( حي 
 20470 40 20 جقم  2زنقة   لحد وية 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.

 لسيدة مريم فتاش عنو نه) ( حي 
 20470 40 20 جقم  2زنقة   لحد وية 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (   فتاش  زكرياء   لسيد 

29 عماجة37   قامة  سالن حي  شقة 

 ملحمدي 80080  كاد6ر   ملغرب .

 لسيد 6اسين فتاش عنو نه) ( حي 
 20470 40 20 جقم  2زنقة   لحد وية 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب .

فتاش  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 
 20 2زنقة  حي  لحد وية  عنو نه) ( 
جقم 40 20470  لد ج  لبيضاء  ملغرب 

.

عبد  لكريم  لعماج    لسيد 

غناء  لطيوج  54ممر  عنو نه) ( 

20430  لد ج  لبيضاء  الجميطاج 

 ملغرب .

 لسيد مصطفى سمامي عنو نه) ( 
حي  سالم  لشرقاوي  21زنقة 

20320  لد ج  لبيضاء   ملستشفيات 

 ملغرب .

كيلوت   روسيلين   لسيدة 
سالم  لشرقاوي  21زنقة  عنو نه) ( 

20320  لد ج  حي  ملستشفيات 

 لبيضاء  ملغرب .

عنو نه) (  مفتاح  عادل   لسيد 
20420  لد ج  بولو  ليز6ر  3زنقة 

 لبيضاء  ملغرب .

عنو نه) (  فهمي   لسيد  بر هيم 
 20320 عين  لبفرة   9زنقة  6فني 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مفتاح  عادل   لسيد 
زنقة ليز6ر بولو 20420  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 - بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

تحت جقم -.
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V8 AUTO

V8 AUTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

V8 AUTO
7زنقة سبتة  قامة  لر مي  لطابق 

2  ملكت  جقم 8 ، 20320، 

 لد ج لبيضاء  ملغرب

V8 AUTO  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي طريق 

أزموج كيلومتف 11 أوالد عزوز  نو صر 

- 20100  لد ج لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

454287

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   24

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 V8  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. AUTO

إد جة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

و لخدمات  إصالح صيانة  لسياج ت 

 ملرتبطة بها ،

أثناء  للسياج ت  غياج  قطع  بيع   -

أعمال  إلصالح أو  لصيانة ؛

و لتوظيف   ، إنشاء  الستحو ذ   -

لكل  لنو 6ا  إد جة  لتوظيف  وتولي   ،

 ، و لتفكي    ، و لتأريف   ،  لحسنة 

، ومصانع  و ستغالل رميع  ملنشآت 

 ، ووجش  لعمل   ،  لنو 6ا  لحسنة 

 ملتعلقة أي من  ألنشطة  ملحددة..

طريق   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

أزموج كيلومتف 11 أوالد عزوز  نو صر 

- 20100  لد ج لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 دجهم، مقسم كالتالي:
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  : علوي   محمدي  علي   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   5.000

للحصة .
 2.500   :  لشركة    رريا مروك 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
  :  لشركة        حاد  نفست       
دجهم   100 بقيمة  حصة   2.500

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
علوي  محمدي  علي   لسيد 
تجزئة  ملنتزه عين   11 جقم  عنو نه) ( 
 لذئاب 20180  لد ج لبيضاء  ملغرب.
 لشركة    رريا مروك عنو نه) ( 
  26RUE D’ANZY ETG RDC

20100  لد ج لبيضاء  ملغرب.
حاد  نفست         لشركة        
عنو نه) ( زنقة سمية  قامة شهرز د 
3  لطابق 5  لرقم 22  لنخيل 20000 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
علوي   محمدي  علي   لسيد 
تجزئة  ملنتزه عين   11 جقم  عنو نه) ( 
 لذئاب 20180  لد ج لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 - بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

تحت جقم 728701.
243I

MONSEF ALAMI

ريفا رود
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MONSEF ALAMI
 PLACE MOHAMED 5, PB N°

 479, CHEFCHAOUEN ، 91000،
CHEFCHAOUEN MAROC

جيفا فود   شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
 ملغرب  لعربي ،  لحي  الد جي 

،شفشاون  - 91000 شفشاون 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

1457

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
جيفا   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

فود  .

إستيف د   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

تسويق   ملو د  لغذ ئية  و  ،تصد6ر 

 لحبوب و ملشروبات .

شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
،  لحي  الد جي   ملغرب  لعربي 
شفشاون   91000  - ،شفشاون  

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

800 حصة    :  لسيد جيان فوزي  

بقيمة 80.000 دجهم للحصة .

200 حصة    :  لسيد جيان أ6وب  

بقيمة 20.000 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  فوزي   جيان   لسيد 

حي  لشرفاء  سيدي  لسريفي  شاجع 

،شفشاون 91000 شفشاون  ملغرب.

عنو نه) (  أ6وب   جيان   لسيد 

شاجع  لحسن  لثاني زنقة أحمد فاللي 

 91000 ،شفشاون   حي  لسويقة 

شفشاون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  فوزي   جيان   لسيد 

حي  لشرفاء  سيدي  لسرفي  شاجع 

،شفشاون  91000 شفشاون  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 03 بتاجيخ  بشفشاون    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 12/2020.

244I

دجعة  جشاذ ت ش.م.م

AMANE SERVICE TOTAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

دجعة  جشاذ ت ش.م.م
15 شاجع بئف أنزج ن صندوق بريد 
10 تصومعت 15 شاجع بئف أنزج ن 

صندوق بريد 10 تصومعت، 
45000، وجز ز ت  ملغرب

AMANE SERVICE TOTAL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الرتماعي 1104 حي 
 ملحمدي - 45000 وجز ز ت  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.4457
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 15 6نا6ر 2020 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
.NEGOCE

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 البتد ئية بوجز ز ت  بتاجيخ 07 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 87.
245I

دجعة  جشاذ ت ش.م.م

AMANE SERVICE TOTAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

دجعة  جشاذ ت ش.م.م
15 شاجع بئف أنزج ن صندوق بريد 
10 تصومعت 15 شاجع بئف أنزج ن 

صندوق بريد 10 تصومعت، 
45000، وجز ز ت  ملغرب

AMANE SERVICE TOTAL  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 1104 حي 
 ملحمدي - 45000 وجز ز ت  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.4457
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   15  ملؤجخ في 
مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة(  ليقين 

عماد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بوجز ز ت  بتاجيخ 07 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 87.

242I

 SOCIETE DISTRIBUEUR

CHTOUKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE DISTRIBUEUR

CHTOUKA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 15 شاجع 

 البطال شقة جقم 4  كد ل  لرباط  - 

10090  كد ل   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

142057

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE DISTRIBUEUR  :

.CHTOUKA

موزع   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ملنتجات  لغذ ئية

أو  شر ء  أو  تصد6ر  أو  -  ستيف د 

بيع شركة أو عمولة ، توزيع ، تمثيل 

تجاجة دولية وتجاجة عامة   ، ، شحنة 

و آلالت  و ملقاالت  لجميع  ملنتجات 

و ملنتجات  لغذ ئية ) مكتمل أو شبه 

مكتمل( بشكل خاص.

-  ستيف د وتصد6ر  ملو د و ملعذ ت 

،  لجد6دة و ملستعملة  وقطع  لغياج 

ولجميع  لعالمات  لتجاجية.

-  لتسويق و لدج سة  القتصاد6ة 

وتطوير  ألعمال  لوطنية و لدولية.
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تمثيل  لشركات  ملحلية   -

أو  و ملشاجكة  ملباشرة  و ألرنبية 

أو  رميع  لعمليات  في  غيف  ملباشرة 

 ألعمال  لتجاجية  لتي قد تتعلق بكائن 

 لشركة وغيفها من رميع  ألنو ع.

رميع  لعمليات   ، عام  وبوره 

أو  أو  لتجاجية  أو  لعقاجية   ملنقولة 

 لصناعية أو  ملالية من أي نوع تتعلق 

بنشاط  مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 

تعزز  أن  من  ملحتمل  أو   لشركة 

تطويرها..

15 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 

 البطال شقة جقم 4  كد ل  لرباط  - 

10090  كد ل   ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  بر هيم 6اسين  :  50 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد جشيد  كركش :  50 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  بر هيم 6اسين  

 12103 دو ج  والد عكبة عين عتيق  

تماجة   ملغرب.

عنو نه) (  جشيد  كركش   لسيد 

جقم 228 عماجة 9 تجزئة  لحمد بلوك 

19 عين عتيق  12103 تماجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد  بر هيم 6اسين  

 12103 دو ج  والد عكبة عين عتيق  

تماجة  ملغرب

عنو نه) (  جشيد  كركش   لسيد 

جقم 228 عماجة 9 تجزئة  لحمد بلوك 

19 عين عتيق  12103 تماجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

درنبف   24 بتاجيخ   لتجاجية بالرباط  

2019 تحت جقم 103241.

247I

SJBR BUILDING & DESIGN

س ج ب بناء و التصميم
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SJBR BUILDING & DESIGN
 AVENUE MED V 123

 KHNICHET SIDI KACEM 123
 AVENUE MED V KHNICHET

SIDI KACEM، 16102،  لخنيشات 
 ملغرب

س ج ب بناء و  لتصميم شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 123 شاجع 
محمد  لخامس  لخنيشات سيدي 
قاسم - 12102  لخنيشات  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

28331
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 6ونيو   14
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
س ج   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

ب بناء و  لتصميم.
:  لتصميم  غرض  لشركة بإ6جاز 

و  لبناء .
عنو ن  ملقر  الرتماعي : 123 شاجع 
سيدي  محمد  لخامس  لخنيشات 

قاسم - 12102  لخنيشات  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  مرو ن  عبيدة   لسيد 
دو ج  والد زيان زكوطة سيدي قاسم 

12023 سيدي قاسم  ملغرب.
عنو نه) (  حميوة  6اسين   لسيد 
ررف   47 تجزئة  ملحيط  لزنقة 

 مللحة  12020 ررف  مللحة  ملغرب.
عنو نه) (  ربف ن  سعيد   لسيد 

حي  لقدس قيادة  لخنيشات ررف 
 مللحة 12102  لخنيشات  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  ربف ن  سعيد   لسيد 
حي  لقدس قيادة  لخنيشات ررف 

 مللحة 12102  لخنيشات  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 23 بتاجيخ   البتد ئية بسيدي قاسم  

6نا6ر 2020 تحت جقم 55.

248I

 ئتمانية  ملرران

ZO-EVER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 ئتمانية  ملرران
ف2 6اسمينة 1 شاجع محمد 
 lotissement 10 لسادس 
 ennakhla rue al jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga
 ملغرب

zo-ever شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 72  لطابق 

 لسفلي بلوك ك شاجع 12 نونبف 
 لنهضة  - 25000 خريبكة  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.5427
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج   2019 درنبف   15 في   ملؤجخ 
ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 
ذ ت  لشريك  لوحيد zo-ever  مبلغ 
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
مقرها  إلرتماعي 72  لطابق  لسفلي 
 - نونبف  لنهضة    12 بلوك ك شاجع 
 : ل  نتيجة  خريبكة  ملغرب   25000

عدم  شتغال  لشركة.
 72 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 12 شاجع  ك  بلوك   لطابق  لسفلي 
خريبكة   25000  - نونبف  لنهضة  

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( معاد  سالم و عنو نه) ( 

72  لطابق  لسفلي بلوك ك شاجع 12 

نونبف  لنهضة  25000 خريبكة  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخريبكة  بتاجيخ 02 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 58.

249I

 ئتمانية  ملرران

ZO-EVER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 ئتمانية  ملرران

ف2 6اسمينة 1 شاجع محمد 

 lotissement 10 لسادس 

 ennakhla rue al jaouz

 khouribga، 25000، Khouribga

 ملغرب

ZO-EVER شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : 72 

 لطابق  لسفلي بلوك ك شاجع 12 

نونبف  لنهضة - 25000 خريبكة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.5427

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2019 تقرج حل  15 درنبف   ملؤجخ في 

مسؤولية  ذ ت  شركة   ZO-EVER

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 

وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 

مقرها  إلرتماعي 72  لطابق  لسفلي 

 - نونبف  لنهضة   12 شاجع  ك  بلوك 

25000 خريبكة  ملغرب نتيجة لعدم 

 شتغال  لشركة.
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و عين:
 لسيد)ة( معاد   سالم و عنو نه) ( 
72  لطابق  لسفلي بلوك ك شاجع 12 
نونبف  لنهضة 25000 خريبكة  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 72 وفي   2019 درنبف   15 بتاجيخ 
 12 شاجع  ك  بلوك   لطابق  لسفلي 
خريبكة   25000  - نونبف  لنهضة 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخريبكة  بتاجيخ 10 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 25.

250I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 VILLA LES BALLONS
ROUGES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
 VILLA LES BALLONS ROUGES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 5 
عماجة 154 شاجع محمد  لخامس 

رليز - 40000 مر كش  ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.85443

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تحويل   تم    2018 ماي   22  ملؤجخ في 
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
محمد  شاجع   154 عماجة   5 »جقم 
مر كش   40000  - رليز   لخامس 
إلى »سيدي 6وسف بن علي   ملغرب» 
د ئرة  لبوج ، رماعة  لويد ن ، دو ج 

ولد زبيف - 40000 مر كش   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6ونيو   27 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2018 تحت جقم 97013.

251I

CABINET BAHMAD

LE MEDLEY MARRAKECH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مر كش بالز  عماجة د 1 شقة 
ب 21  لطابق  لثاني رليز مر كش 
إقامة مر كش بالز  عماجة د 1 شقة 
ب 21  لطابق  لثاني رليز مر كش، 

40000، مر كش  ملغرب
LE MEDLEY MARRAKECH شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي إقامة 
مر كش بالز  عماجة د1 شقة 21، 
 لطابق  لثاني، رليز - 40000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102425
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   15
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEDLEY MARRAKECH
مطعم   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

مقهى.
إقامة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 ،21 شقة  د1  عماجة  بالز   مر كش 
 40000  - رليز   لطابق  لثاني، 

مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 99.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
سليطين  سني  نبيل   لسيد 
أمرشيش  عنو نه) (  لحي  ملحمدي 
 40000  207 جقم  تجزئة  لحمر  

مر كش  ملغرب.

 لسيد عزيز بوطيبي عنو نه) ( 32 

إن  إ6كس   13100 نوف  بوي  شاجع 

بروفنس فرنسا.

 لسيد خالد حجي عنو نه) ( 788 

إ6كس   13100  لطريق  لقد6م أل   

إن بروفنس  فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سليطين  سني  نبيل   لسيد 

أمرشيش  عنو نه) (  لحي  ملحمدي 

 40000  207 جقم  تجزئة  لحمر  

مر كش  ملغرب

عنو نه) (  بوطيبي  عزيز   لسيد 

إ6كس   13100 بوي نوف    32 شاجع 

إن بروفنس فرنسا

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112032.

252I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 SOCIETE WAY LEADING

TRADE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
جقم 21 شاجع  الميف موالي عبد هللا ، 

70000،  لعيون  ملغرب

 SOCIETE WAY LEADING TRADE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 

 لوفاق بلوك د جقم 599  لعيون  - 

70000  لعيون   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

30745

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE WAY LEADING TRADE

أشغال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملتعددة - خدمات عامة .

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 - 599  لعيون    لوفاق بلوك د جقم 

70000  لعيون   ملغرب .

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد أحمد سامي  لصلح  :  330 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 330   :  لسيد مصطفى كريطى  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 340   :  لسيد عبد هللا بونعاج  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

سامي  لصلح   أحمد   لسيد 

عنو نه) ( حي  لفتح زنقة تافيالت جقم 

02  لعيون  70000  لعيون   ملغرب .

 لسيد مصطفى كريطى  عنو نه) ( 

 01 حي  لوحدة   02 جقم   10 زنقة 

 لعيون  70000  لعيون   ملغرب .

 لسيد عبد هللا بونعاج  عنو نه) ( 

تجزئة  ملستقبل  لعيون    384 جقم 

70000  لعيون   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سامي  لصلح   أحمد   لسيد 

عنو نه) ( حي  لفتح زنقة تافيالت جقم 

02  لعيون  70000  لعيون   ملغرب 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

05 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 307.

253I



3353 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SAKR NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
جقم 234، شاجع فلسطين حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
 ملغرب

SAKR NEGOCE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لطابق 
 ألول،  لجهة  ليمنى، جقم 930 شاجع 

محمد  لسادس تجزئة  لفتح - 
25000 خريبكة  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.3227
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 درنبف   15 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
منياجو  عمر  )ة(  تفويت  لسيد 
200 حصة  رتماعية من أصل 200 
حصة لفائدة   لسيد )ة( محمد زياني 

بتاجيخ 05 درنبف 2019.
منياجو  بدج  )ة(  تفويت  لسيد 
300 حصة  رتماعية من أصل 300 
حصة لفائدة   لسيد )ة( محمد زياني 

بتاجيخ 05 درنبف 2019.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
6نا6ر   14 بتاجيخ   البتد ئية بخريبكة  

2020 تحت جقم 25.

254I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SAKR NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
جقم 234، شاجع فلسطين حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
 ملغرب

SAKR NEGOCE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
 لحسنية جقم 115 - 25000 خريبكة 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.3227

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 05 درنبف 2019 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
»تجزئة  لحسنية جقم 115 - 25000 
» لطابق  ألول،  إلى  خريبكة  ملغرب» 
 لجهة  ليمنى، جقم 930 شاجع محمد 
 25000  - تجزئة  لفتح   لسادس 

خريبكة   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   14 بتاجيخ   البتد ئية بخريبكة  

2020 تحت جقم 25.

255I

FID INFO COM

DROIT TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FID INFO COM
شاجع موالي عبد  لعزيز  قامة 
 لرضو ن عماجة س مكت  جقم 

2  لقنيطرة ، 14500،  لقنيطرة 
MAROC

DROIT TRAVAUX شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

موالي عبد  لعزيز ، قامة  لرضو ن 
، عماجة س  مكت  جقم 2 - 14500 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
54057

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 DROIT : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX

خدمات   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

متنوعة.

شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

، قامة  لرضو ن  موالي عبد  لعزيز 

 14500  -  2 ، عماجة س  مكت  جقم 

 لقنيطرة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لحسن  ملكي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  لحسن  ملكي   لسيد 
 50000 توالل    32 جقم   37 زنقة 

مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  لحسن  ملكي   لسيد 
 50000 توالل    32 جقم   37 زنقة 

مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

تحت   - بتاجيخ   البتد ئية بالقنيطرة  
جقم -.

252I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SOPROCOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SOPROCOM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع اللة 
مريم  قامة مامد   لطابق  لسفلي 

جقم 28  - 30000 فاس  ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.12727

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2019 درنبف   23 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
من  أي  دجهم»   2.005.000«
»1.000.000 دجهم» إلى »3.005.000 
جفع  لقيمة    : طريق  عن  دجهم» 

 إلسمية لألسهم  ملورودة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 582/2020.

257I

FID INFO COM

URLA TOWN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FID INFO COM
شاجع موالي عبد  لعزيز  قامة 
 لرضو ن عماجة س مكت  جقم 

2  لقنيطرة ، 14500،  لقنيطرة 
MAROC

URLA TOWN شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 23 زنقة 

 نو ل عماجة فلوجي 11 مكت  جقم 4 
ميموز  - 14500  لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
54079

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 URLA  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TOWN
خدمات   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

متنوعة.
زنقة   23  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 نو ل عماجة فلوجي 11 مكت  جقم 4 

ميموز  - 14500  لقنيطرة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  ليوبي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد  ليوبي   لسيد 
تجزئة  ليانس د جنا جقم 1074  لشطر 
14500  لقنيطرة  مهد6ة    لثاني 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  ليوبي   لسيد 
تجزئة  ليانس د جنا جقم 1074  لشطر 
14500  لقنيطرة  مهد6ة    لثاني 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
تحت   - بتاجيخ   البتد ئية بالقنيطرة  

جقم -.
258I

FIDUCOJ

STE MATIGOUR TRAVNEG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
  STE MATIGOUR TRAVNEG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لحي 

 لجد6د جقم 04 زنقة أنو ل  - 24550 
رر دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

34705

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MATIGOUR TRAVNEG

غرض  لشركة بإ6جاز : - مقاول في 

 ألشغال  ملختلفة أو  لبناء

-  ملتاررة

- متعهد حفالت.

:  لحي  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لجد6د جقم 04 زنقة أنو ل  - 24550 

رر دة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 510   : 6اسين    لسيد  لكرماط 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد غماتي هشام :  490 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لكرماط 6اسين عنو نه) ( 
أنو ل   زنقة   04 جقم   لحي  لجد6د 

24550 رر دة  ملغرب.

 لسيد غماتي هشام عنو نه) ( حي 

 24550 10  لزيتون زنقة  لريف جقم 

رر دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لكرماط 6اسين عنو نه) ( 
أنو ل  زنقة   04 جقم   لحي  لجد6د 

24550 رر دة  ملغرب

 لسيد غماتي هشام عنو نه) ( حي 

 24550 10  لزيتون زنقة  لريف جقم 

رر دة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 542.

259I

مكت   ملحاسبة

هارون اريكاسيون
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت   ملحاسبة
طريق  لعر ئش عماجة أرعون  جقم 

7  لطابق  لثاني  لقصر  لكبيف ، 
92150،  لقصر  لكبيف  ملغرب

هاجون  جيكاسيون شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تعاونية 
وجكزيز  لعو مرة  لعر ئش - 92000 

 لعو مرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

5057
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
: هاجون   إلقتضاء بمختصر تسميتها 

 جيكاسيون.
:  ملو د  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لزج عية -  ستيف د 
و  لتصد6ر .

تعاونية   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 92000  - وجكزيز  لعو مرة  لعر ئش 

 لعو مرة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
  : عبد  لغفوج  لباجودي   لسيد 
750 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
حصة   250   :  لسيد كاجح طاجق 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  طاجق  كاجح   لسيد 
قيادة  و  وجكزيزرماعة  تعاونية 
د ئرة  للوكوس  لقصر   لعو مرة 

 لكبيف 92150  ملغرب  لعو مرة.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد لغفوج  لباجودي   لسيد 
سوق   03 عنو نه) (  قامة  لخيف 
 لسبت  والد  لنمة  لفقيه بن صالح 

23200  لفقيه بنصالح  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعر ئش  بتاجيخ 05 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 54.

220I

FIDU.PRO CONSULTING

 EMPOWER BUSINESS 
CONSULTING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تغييف تسمية  لشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شاجع  ميل زوال و زنقة غيثل 
 لطابق11 جقم 29   لد ج  لبيضاء ، 

0،  لد ج  لبيضاء  ملغرب
 EMPOWER BUSINESS 

CONSULTING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  الرتماعي 42 شاجع 

عقبة  لطابق 1  لرقم 2  كد ل 
 لرباط - 0000   لرباط  ملغرب.

تغييف تسمية  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تغييف   2019 نونبف   05  ملؤجخ في 
 EMPOWER  « من  تسمية  لشركة 
إلى   «BUSINESS CONSULTING

. «EMPOWER BUSINESS«
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 21 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 395.

221I
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FIDU.PRO CONSULTING

EMPOWER BUSINESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شاجع  ميل زوال و زنقة غيثل 
 لطابق11 جقم 29   لد ج  لبيضاء ، 

0،  لد ج  لبيضاء  ملغرب
EMPOWER BUSINESS  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 42 شاجع 
عقبة  لطابق 1  لرقم 2  كد ل 
 لرباط - 0000  لرباط  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تعيين   2019 نونبف   05  ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

 لعزوزي  عبد  لصمد كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 21 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 395.

222I

FIDU.PRO CONSULTING

CESTIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شاجع  ميل زوال و زنقة غيثل 
 لطابق11 جقم 29   لد ج  لبيضاء ، 

0،  لد ج  لبيضاء  ملغرب
CESTIM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي ملتقى 

شاجع إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق 
11  لرقم 29  لد ج لبيضاء - 0000 

 لد ج لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

454809

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CESTIM
غرض  لشركة بإ6جاز : تارر أدو ت 
 آلالت  لكبيفة معذ ت  لصناعية  و 
لديها  مجالس  الد جة  لتي   ملقاولين 

مكت  للدج سة و لتحقيق.
ملتقى   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع إميل زوال وزنقة غيثال  لطابق 
 0000  - 29  لد ج لبيضاء  11  لرقم 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 400   : برودي  عائشة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 200   : عبادي  غزالن   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد ج�سى عبادي :  200 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 200   : عبادي  سوفيان   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 40000  :   لسيدة عائشة برودي 

بقيمة 100 دجهم.
 20000  : عبادي  غزالن   لسيدة 

بقيمة 100 دجهم.
 20000  : عبادي  ج�سى   لسيد 

بقيمة 100 دجهم.
 20000  :  لسيد سوفيان عبادي 

بقيمة 100 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة عائشة برودي عنو نه) ( 

بوزنيقة 0000 بوزنيقة  ملغرب.
عنو نه) (  عبادي  غزالن   لسيدة 
بلفد6ر   03 طابق  زنقة  الهر م   37
0000  لد ج لبيضاء   لد ج لبيضاء 

 ملغرب.

عنو نه) (  عبادي  ج�سى   لسيد 
 لحي  ملحمدي زنقة  لناظوج جقم02 

 ليوسفية 0000  ليوسفية  ملغرب.
 لسيد سوفيان عبادي عنو نه) (  

بلجيكا 0000  بلجيكا  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد هللا عبادي عنو نه) ( 

بوزنيقة 0000 بوزنيقة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 - بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

تحت جقم -.
223I

ساريس كونساي

LE BATI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ساريس كونساي
مكات   ملناجة شاجع عالل  بن عبد 
هللا  لطابق  لثالث جقم 32 فاس ، 

30000، فاس  ملغرب
LE BATI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي ِجقم 84، 
تجزئة  لنزهة، طريق عين  لشقف - 

30000 فاس  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.27045

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرج حل  31 درنبف   ملؤجخ في 
 LE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
BATI  مبلغ جأسمالها 200.000 دجهم 
 ،84 ِجقم  مقرها  إلرتماعي  وعنو ن 
 - طريق عين  لشقف  تجزئة  لنزهة، 
30000 فاس  ملغرب نتيجة ل : تعثف 

في  لنشاط  لتجاجي.
 ،84 و حدد مقر  لتصفية ب ِجقم 
 - طريق عين  لشقف  تجزئة  لنزهة، 

30000 فاس  ملغرب. 
و عين:

و  مفيد  مصطفى    لسيد)ة( 
تجزئة  ملهدي،   ،47 جقم  عنو نه) ( 
طريق ج س  ملاء 30000 فاس  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

تجزئة  لنزهة، طريق عين   ،84 ِجقم   :

 لشقف

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   27 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 370.

224I

ساريس كونساي

E.TRANSIT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

ساريس كونساي

مكات   ملناجة شاجع عالل  بن عبد 

هللا  لطابق  لثالث جقم 32 فاس ، 

30000، فاس  ملغرب

E.TRANSIT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 22، 

شاجع  لسالوي، عماجة  لجو هر، 

 لطابق  لسادس، مكت  جقم 30 - 

30000 فاس  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.47547

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤجخ في 17 6نا6ر 2020 تقرج إنشاء 

تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  

و   E.TRANSIT SUCCURSALE

 لكائن بالعنو ن مكات  7و8،  لطابق 

شاجع  ز وية  فضاء  لنخيل،   ألول، 

عائشة،  لال  زنقة  و   ألميفولي  لعهد 

30000 فاس  ملغرب   - ملع   لخيل 

و  ملسيف من طرف  لسيد)ة(   لفاضلي 

 لفاضل.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   28 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 405.

225I
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bemultico  بيمولتيكو

 ITALIAN  مصاعد ايطاليا
ASCENSEUR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
جقم 102 شقة جقم 01  لزيتون 

 ملعركة -مكناس ، 50020، مكناس 

مكناس

 ITALIAN  مصاعد  6طاليا

ASCENSEUR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 128 

شاجع  لسعد6ن  لبساتين مكناس - 

50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49221

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : مصاعد 

.ITALIAN ASCENSEUR  6طاليا 

 - تركي    : غرض  لشركة بإ6جاز 

إصالح وصيانة  ملصاعد

 الشغال  ملختلفة  و  لبناء.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : جقم 128 

 - شاجع  لسعد6ن  لبساتين مكناس 

50000 مكناس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد لحسن حماد :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

500 حصة    :  لسيد  ناس  ملاحي 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حماد  لحسن   لسيد 
شاجع  لنصر   11 شقة   43 عماجة 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.
 لسيد  ناس  ملاحي عنو نه) ( دو ج 
 34000  لز وية عين مد6ونة تاونات 

تاونات  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حماد  لحسن   لسيد 
شاجع  لنصر   11 شقة   43 عماجة 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   30 بتاجيخ  بمكناس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 421.
222I

bemultico  بيمولتيكو

DIHYACOM 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
جفع جأسمال  لشركة

bemultico  بيمولتيكو
جقم 102 شقة جقم 01  لزيتون 

 ملعركة -مكناس ، 50020، مكناس 
مكناس

 DIHYACOM  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 

منازل  السماعيلية عماجة 30 شقة 
08  6ت والل مكناس - 50000 

مكناس  ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.38885

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2019 درنبف   28 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
من  أي  دجهم»   1.000.000«
 1.500.000« إلى  دجهم»   500.000«
تقد6م حصص    : عن طريق  دجهم» 

نقد6ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   29 بتاجيخ  بمكناس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 442.
227I

S.K ELEC SARL AU

S.K ELEC SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

S.K ELEC SARL AU
تجزئة  ملسيفة ف ب29  لطابق3 

 لشقة جقم19 ، 28800،  ملحمد6ة 
 ملغرب

S.K ELEC SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
 ملسيفة ف ب29  لطابق3  لشقة 
جقم19  - 28800  ملحمد6ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
25111

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   29
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 S.K  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ELEC SARL AU
أشغال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لكهرباء
أشغال مختلفة 

 لتجاجة.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
ب29  لطابق3  لشقة  ف   ملسيفة 

جقم19  - 28800  ملحمد6ة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 100   : خريبش   سعيد   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خريبش  سعيد   لسيد 
سعيد  لشالالت  بابا  أوالد  دو ج 

28830  ملحمد6ة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  خريبش  سعيد   لسيد 
سعيد  لشالالت  بابا  أوالد  دو ج 

28830  ملحمد6ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 05 بتاجيخ  باملحمد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 213.

228I

CRI MEKNES

 SOCIETE BOURAZOUINE
IMPORT EXPORT

إعالن متعدد  لقر ج ت

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 SOCIETE BOURAZOUINE
IMPORT EXPORT »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي:  لتاونيات 
سيدي  بر هيم  6ت بوجزوين - -  

 لحار   ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 20 6نا6ر 2020
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

على  6نص  1--:  لذي  جقم  قر ج 
ما6لي: -  بيع مجموع  لحصص  )500) 
100 دجهم من طرف  حصة من فئة 
 لسيد  فرياس هشام,   لفائدة  لسيد  

 فرياس 6وسف  
على  6نص  2--:  لذي  جقم  قر ج 
تغييف  لشكل  لقانوني   - ما6لي: 
شركة ذ ت  ملسؤولية  إلى»  للشركة 
  -   «  ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
تعد6ل  لقانون  ألسا�سي للشركة.                          
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 



3357 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

 (500( مجموع  لحصص   بيع    -

100 دجهم من طرف  حصة من فئة 

 لسيد  فرياس هشام,   لفائدة  لسيد  

 فرياس 6وسف  

بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة إلى»   -

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد »  -  تعد6ل  لقانون 

 ألسا�سي للشركة.                          

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 588.

229I

CRI MEKNES

2K EQUIPEMENT
S.A.R.L au 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 2K EQUIPEMENT« S.A.R.L au

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 71 

 لحي  لعسكري 2  لبساتين  - 50000 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49281

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 2K  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EQUIPEMENT« S.A.R.L au
أشغال   -  : غرض  لشركة بإ6جاز 

متنوعة, 
-  الستيف د و  لتصد6ر.

 71 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لحي  لعسكري 2  لبساتين  - 50000 

مكناس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد 6وسف  حماد   

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد 6وسف  حماد   عنو نه) ( 
م س  21 شقة  1  قامة  6وب تجزئة 
 50000 جياض  السماعيلية   طه 

مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد 6وسف  حماد   عنو نه) ( 
م س  21 شقة  1  قامة  6وب تجزئة 
 50000 جياض  السماعيلية   طه 

مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 555.
270I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE  SMOUY  DE TRAVAUX
DIVERS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE  SMOUY  DE TRAVAUX

DIVERS SARL  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع اللة  

مينة  قامة بلفد6ر فاس - 30000 

صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21893

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SMOUY  DE TRAVAUX DIVERS

. SARL

مقاول   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

و  . الستيف د  في   الشغال  ملختلفة 

 لتصد6ر .

عنو ن  ملقر  الرتماعي : شاجع اللة  

 30000  - فاس  بلفد6ر  مينة  قامة 

صفرو  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد عزيز  ملوساوي  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد عزيز  ملوساوي  

حي  مسيلة  شاجع  ملسيفة  لخضر ء 

بهاليل صفرو 31000 صفرو  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد عزيز  ملوساوي  

حي  مسيلة  شاجع  ملسيفة  لخضر ء 

بهاليل صفرو 31000 صفرو  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 020/542.

271I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE AMR EXPERTISES
KAISSI SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE AMR EXPERTISES KAISSI
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شقة 14 
شاجع  بو عبيدة  لجر ح جقم 21 

 لطابق  لثاني فاس - 30000 فاس 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21895

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 AMR EXPERTISES KAISSI SARL

.AU
خبيف   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
ميكانيكي في  لسياج ت .خبيف لتسوية. 

مطالبات  لتأمين 
شقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 21 14 شاجع  بو عبيدة  لجر ح جقم 
فاس   30000  -  لطابق  لثاني فاس 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:



عدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020)الجريدة الرسمية   3358

 1.000   :  لسيد  لكاي�سي عبدهللا 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لكاي�سي عبدهللا عنو نه) ( 
دو ج  عر صن لعنوصر صفرو 31000 

صفرو  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لكاي�سي عبدهللا عنو نه) ( 
دو ج  عر صن لعنوصر صفرو 31000 

صفرو  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 020/548.
272I

STE BATI AGRO SARL

SOLU-DRIP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE BATI AGRO SARL
 LOT MALK ABDELLAH N° 39
 GUERCIF ، 35100، GUERCIF

MAROC
SOLU-DRIP شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 

 ملحطة زنقة  ملقاومة  لطابق  الول 
جقم 2 ررسيف - 35100 ررسيف 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

1709
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
SOLU- : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DRIP
غرض  لشركة بإ6جاز : -1 دج سة 

و  نجاز مشاجيع  لري

بيع  ملعذ ت  لفالحية   2-
بالتقسيط

-3  الشغال  ملختلفة و  لبناء.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 ملحطة زنقة  ملقاومة  لطابق  الول 
ررسيف   35100  - ررسيف   2 جقم 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 90.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد زعوم عبد  للطيف :  450 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد  زعوم محمد :  450 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  للطيف  زعوم   لسيد 
صاكة  دو ج  عناتن  عنو نه) ( 

ررسيف 35100 ررسيف  ملغرب.
 لسيد  زعوم محمد عنو نه) ( حي 
ررسيف   35100 ررسيف  حمرية 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  زعوم محمد عنو نه) ( حي 
ررسيف   35100 ررسيف  حمرية 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 05 بتاجيخ  بجرسيف    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 748/2020.
273I

afaqconseil

AISSAROU DIVERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AISSAROU DIVERS  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الرتماعي شاجع 
يعقوب  ملنصوج بردعي 3 مر كش - 

40000 مر كش مغرب.
توسيع نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.77141

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 درنبف   04 في   ملؤجخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
تارر في تجهيز و تاثيث  لبنا6ات.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
6نا6ر   14 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111245.

274I

afaqconseil

LE RICHMOND JB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LE RICHMOND JB شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملحل جقم 

9  لطابق  الج�سي تجزئة مبفوكة 
مر كش - 40000 مر كش مغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102019

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RICHMOND JB

خبيفة   -  : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 لتجميل

-صالون للتجميل.
:  ملحل  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
جقم 9  لطابق  الج�سي تجزئة مبفوكة 

مر كش - 40000 مر كش مغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بنحمو  رليلة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بنحمو  رليلة   لسيدة 
ج  بلوك  ماروجيل  ميف دوج   قامة 

بلوك 41  40000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بنحمو  رليلة   لسيدة 
ج  بلوك  ماروجيل  ميف دوج   قامة 

بلوك 41 40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   23 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111584.

275I

afaqconseil

«FLEX AUTO «FA«
إعالن متعدد  لقر ج ت

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

»FLEX AUTO «FA» »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: عماجة  

257   مكت   2  لحي  لصناعي 
سيدي غانم   لطابق 2 مر كش. - 

40000 مر كش مغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.99931
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بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 6نا6ر   10  ملؤجخ في 

 لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

تمد6د نشاط  لشركة 
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحويل  ملقر  الرتماعي 
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
في   ضافة  لنشاطات  لتالية-1تارر  
تارر لجميع   2- قطع غياج  لسياج ت 

أنو ع  إلطاج ت -3و ستيف د وتصد6ر
بند جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي:  
سيدي  تحويل  ملقر  الرتماعي  لى 
غانم 3 تجزئة 3 طريق  سفي مر كش
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   29 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111790.
272I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

MARECORDS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
جفع جأسمال  لشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
MARECORDS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 10 
شاجع عبد  لحميد بن بديس  - 

30000 فاس  ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.55205

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 6نا6ر   24 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
»400.000 دجهم» أي من »100.000 
عن  دجهم»   500.000« إلى  دجهم» 

د6ون  مع  مقاصة  إرر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ج و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   03 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 425/020.

277I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

PLATEC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

PLATEC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

 لكر مة حي  لحسني طريق عين 

 لشقف جقم 22  - 30000 فاس 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.47187

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 21 6نا6ر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 

طريق  حي  لحسني  »شاجع  لكر مة 

 30000  -   22 جقم  عين  لشقف 

»ثجزئة  النبعاث  إلى  فاس  ملغرب» 

رماعة عين   )42-43(  لزليليك س1 

 لشقف - 30000 فاس   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 530/020.

278I

SOFINACTE

FOODAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
FOODAL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة أسفي 

جقم 17 ساحة  ملد6نة  ملنوجة حي 
 ألمل نررس. - 24020 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21923

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FOODAL
تارر   -  : بإ6جاز  غرض  لشركة 

حلو ني بالتقسيط
- تارر  ملو د  لغد ئية  لعامة.

زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
17 ساحة  ملد6نة  ملنوجة  أسفي جقم 
فاس   24020  - نررس.  حي  ألمل 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
  : سمعين  6ت  ملعلم    لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

سمعين  6ت  ملعلم    لسيد 
 4 تجزئة  لوفاء   303 جقم  عنو نه) ( 
طريق   402 زنقة   2 3  لشقة  طابق 

صفرو 30070 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
سمعين  6ت  ملعلم    لسيد 
 4 تجزئة  لوفاء   303 جقم  عنو نه) ( 
طريق   402 زنقة   2 3  لشقة  طابق 

صفرو 30070 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 522.
279I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 NOUVELLE SOCIETE DE
CHANGE MANUEL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 NOUVELLE SOCIETE DE
CHANGE MANUEL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لفقيه بن 
صالح شاجع عالل بن عبد هللا   لرقم 

58  - 23200  لفقيه بن صالح 
 ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.1223
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2019 درنبف   20 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
أحمد  لصابر  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   1.910
1.910 حصة لفائدة   لسيد )ة( زهوج 

 لصابر بتاجيخ 08 نونبف 2019.
أحمد  لصابر  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   1.870
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.870
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لطيفة   لصابر بتاجيخ 08 نونبف 2019.
أحمد  لصابر  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   1.870
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.870
نونبف   08 بتاجيخ  خد6جة   لصابر 

.2019
أحمد  لصابر  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   1.870
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.870
فاطمة  لصابر بتاجيخ 08 نونبف 2019.
أحمد  لصابر  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   1.870
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.870
نونبف   08 بتاجيخ  حسناء  لصابر 

.2019
أحمد  لصابر  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   1.870
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.870
نونبف   08 بتاجيخ  حسنية  لصابر 

.2019
أحمد  لصابر  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   1.870
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.870
سعاد  لصابر بتاجيخ 08 نونبف 2019.

أحمد  لصابر  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   1.870
1.870 حصة لفائدة   لسيد )ة( هجر  

 لصابر بتاجيخ 08 نونبف 2019.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
بتاجيخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  
30 6نا6ر 2020 تحت جقم 32/2020.
280I

QUALICIA CONSULTING

GK INDUSTRY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

GK INDUSTRY   شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي طريق 

صفرو تعاونية إدجيسية فاس طريق 
صفرو تعاونية إدجيسية فاس 

30100 فاس  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.58293

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   30  ملؤجخ في 
غيثة  مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة( 
 للباج و لسيد كريم  للباج  كمسيف آخر

تبعا إلقالة مسيف.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 574.
281I

 لفا�سي حسناء

 OULADABDENBI POUR
INVESTISSEMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 لفا�سي حسناء
27 زنقة  نفا  لحسيمة ، 32000، 

 لحسيمة  ملغرب
 OULADABDENBI POUR

INVESTISSEMENT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي أكاد6ر 

بني بوعياش - 32000  لحسيمة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
2929

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 OULADABDENBI POUR
.INVESTISSEMENT

مقاولة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
للبناء أو لألعمال  لحرة

صيانة  ملناطق  و   لتشجيف 
 لخضر ء

 لتجاجة.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : حي أكاد6ر 
32000  لحسيمة   - بوعياش  بني 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
عبد  لنبي عبد هللا  أوالد   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لنبي عبد هللا  أوالد   لسيد 
بوعياش  بني  حي  زكيفن  عنو نه) ( 

32000  لحسيمة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لنبي عبد هللا  أوالد   لسيد 
بوعياش  بني  حي  زكيفن  عنو نه) ( 

32000  لحسيمة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالحسيمة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 143.
282I

مكت   ملحاسبة

بارا ليليان روز
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت   ملحاسبة
طريق  لعر ئش عماجة أرعون  جقم 

7  لطابق  لثاني  لقصر  لكبيف ، 
92150،  لقصر  لكبيف  ملغرب

باج  ليليان جوز شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع عبد 
 لرحمان 3 كاج ج جقم 05 ماجتيل - 

93150 ماجتيل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

22385

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

باج    : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

ليليان جوز.

 : بإ6جاز  غرض  لشركة 

مستحضر ت  لتجميل باج فاجما�سي..

عنو ن  ملقر  الرتماعي : شاجع عبد 

 - ماجتيل   05 جقم  كاج ج   3  لرحمان 

93150 ماجتيل  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة  لبختالي سهام 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  لبختالي سهام عنو نه) ( 

 20  قامة  م كلثوم شاجع  لبنين جقم 

 93150 ماجتيل    17 شقة   3  لطابق 

ماجتيل  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  لبختالي سهام عنو نه) ( 

 20  قامة  م كلثوم شاجع  لبنين جقم 

 93150 ماجتيل    17 شقة   3  لطابق 

ماجتيل  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   29 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0127.

283I
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MA GLOBAL CONSULTING

 ADVANCED VISION
MOROCCO

إعالن متعدد  لقر ج ت

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111
 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

 ADVANCED VISION
MOROCCO »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: تجزئة 
 آلفاق، جقم 441،  لطابق  لر بع، 

كاليفوجنيا، سيدي معروف - 
20.000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.294513
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 02 درنبف 2019
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  زيادة 
لينتقل  دجهم   15.000.000،00
إلى  دجهم   20.000.000،00 من 
طريق  عن  دجهم   35.000.000،00
د6ون  لشركة  مع  مقاصة  إرر ء 

 ملحددة  ملقد ج و  ملستحقة
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
توسيع نشاط  لشركة ليشمل أعمال 
رميع  وتسليم  إنشاء   ،TCE  لبناء 

 ملشاجيع  لجاهزة
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي:  
تغييف صالحية  لتوقيعات  إلرتماعية
قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي:  

نشاط  لشركة 
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

مساهمات  لشركاء
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

جأسمال  لشركة.

على  6نص  29:  لذي  جقم  بند 

ما6لي: تعيين  ملسيف6ن

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730053.
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دجعة  جشاذ ت ش.م.م

 COMPLEXE DE
DISTRACTION ANNAKHIL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

دجعة  جشاذ ت ش.م.م

15 شاجع بئف أنزج ن صندوق بريد 

10 تصومعت 15 شاجع بئف أنزج ن 

صندوق بريد 10 تصومعت، 

45000، وجز ز ت  ملغرب

 COMPLEXE DE DISTRACTION

ANNAKHIL  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : شاجع 

 ملغرب  لعربي - 45000 وجز ز ت 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.1529

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 تقرج حل  18 درنبف   ملؤجخ في 

 COMPLEXE DE DISTRACTION

ANNAKHIL  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 100.000 جأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

وجز ز ت   45000  -  ملغرب  لعربي 

اللتوقف  لنهائي  نتيجة   ملغرب 

لنشاط  لشركة..

و عين:

و  محسين  محمد    لسيد)ة( 
حي  لوحدة    31 جقم  عنو نه) (  

45000 وجز ز ت  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

شاجع  وفي   2019 درنبف   18 بتاجيخ 

وجز ز ت   45000  -  ملغرب  لعربي 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بوجز ز ت  بتاجيخ 07 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 88.
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فيكوريس

 PALMERAIE GEST ET
NEGOCIANT SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

فيكوريس
43 زنقة موجيطانيا  لشقة 4 ريليز ، 

40000، مر كش  ملغرب
 PALMERAIE GEST ET

NEGOCIANT SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي تاجكة 
جقم 790مر كش - 40000 مر كـــــش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102447

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 PALMERAIE GEST ET  :

.NEGOCIANT SARL AU
مقاولة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لتدبيف و  لخدمات.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : حي تاجكة 
مر كـــــش   40000  - 790مر كش  جقم 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : متسائل  وديع   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 100000  :   لسيد وديع متسائل 

بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  متسائل  وديع   لسيد 

 40000 790مر كش  جقم  تاجكة  حي 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  متسائل  وديع   لسيد 

 40000 790مر كش  جقم  تاجكة  حي 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112022.
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MA GLOBAL CONSULTING

CREATIS COM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,111

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

CREATIS COM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 10، زنقة 

رهاني،  لطابق  لثالث، حي ج سين - 

20.000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.209837

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 03 6نا6ر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
رهاني،  لطابق  لثالث،  زنقة   ،10«

20.000  لد ج  لبيضاء   - حي ج سين 
ز وية أزقة جستنكا   ،12« إلى   ملغرب» 

 - بوسيجوج  حي  لسالم،  أكلو،  و 

20.000  لد ج  لبيضاء   ملغرب».
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730055.

287I

CAGECO

C.C.BATI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدج ك خطٍإ

بالجريدة  وقع  خطٍإ   ستدج ك 

 لرسمية

CAGECO

شاجع محمد  لسادس عماجة   29

 ، 10  لد ج  لبيضاء  ف2  لرقم 

20500،  لد ج لبيضاء  ملغرب

شركة ذ ت  ملسؤولية   C.C.BATI

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع   

31  لطابق  الول  جقم  كغونوبل 

20290  لد ج   -  لصخوج  لسود ء 

 لبيضاء  ملغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدج ك   

 لرسمية عدد 5599 بتاجيخ 19 فبف 6ر 

.2020

عبد  تفويت  لسيد   : من  بدال 

 لرحمان سفاج 122 حصة  رتماعية 

حصة لفائدة  لسيد   500 من  صل 

بوعزة عيادي بتاجيخ 02 6نا6ر 2020. 

127 حصة  تفويت  لسيد عمر و دي 

حصة   500 من  صل   رتماعية 

بتاجيخ  عيادي  بوعزة  لفائدة  لسيد 

02 6نا6ر2020

بوعزة  تفويت  لسيد   : 6قرأ 

من  حصة  رتماعية   122  لعيادي 

333 حصة لفائدة  لسيد عبد   صل 

 لرحمان صفر بتاجيخ 02 6نا6ر 2020 

. تفويت  لسيد بوعزة  لعيادي  127 

 333 من  صل  حصة  رتماعية 

حصة لفائدة  لسيد عمر ودي بتاجيخ 

02 6نا6ر2020 .

 لباقي بدون تغييف.

288I

MOGADOR GESTION

BEST CHOICE INVESTORS
إعالن متعدد  لقر ج ت

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
 BEST CHOICE INVESTORS

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: جقم 
225  لطابق  لثاني تجزئة  لرونق 
 لصويرة - 44000  لصويرة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.5021
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 01 نونبف 2019
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 
ما6لي: تحويل  ملقر الرتماعي للشركة 
تجزئة  في  لطابق  الول  من  لشقة 
جقم  288  لصويرة  لى  جقم   لرونق 
تجزئة  لرونق  225  لطابق  لثاني 

 لصويرة.
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
حصة  لتي 6متلكها  لسيد   980 بيع 
لبطاقة  جضو ن  الحرش  لحامل 
 N208782 جقم   لتعريف  لوطنية 
حصة   20 بيع  و  هذه  لشركة  في 
 لتي تمتلكها  لسيدة فوزية بنسيمو 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 
هذه  لشركة  في   H452270 جقم 
لفائدة  لسيد  حمد  وتليت  لحامل 
جقم  لبطاقة  لعريف  لوطنية 

.N281534
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
من  للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  ذ ت 

 لشريك  لوحيد.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 5:  لذي 6نص على ما6لي: 

تغييف  ملقر  الرتماعي

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصويرة  بتاجيخ 10 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 48/2020.
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INNOVATION SERVICE & CONSEIL

أمبيف بغوطيينشوب
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 INNOVATION SERVICE &
CONSEIL

شاجع موالي عبد  لعزيز جقم 125 
 قامة  لزهرة  لطابق  ألول جقم 20 ، 

90000، طنجة  ملغرب
أمبيف بغوطيينشوب شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 131 شاجع 

حفيظ  بن عبد  لباج ب 94 غ ب 
تجزئة  لزهرة عماجة حبيبة 3 نهج 

كوتمبفك13 ط ل . لطابق  ألج�سي  - 
90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
227833

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 أكتوبر   29
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
أمبيف   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بغوطيينشوب.
غرض  لشركة بإ6جاز : تسويق كل 

أنو ع  ملنتجات  لرياضية.
 131  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
94 غ  شاجع حفيظ  بن عبد  لباج ب 
3 نهج  ب تجزئة  لزهرة عماجة حبيبة 
. لطابق  ألج�سي  -  كوتمبفك13 ط ل 

90000 طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 
دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ليز6د صبيح :  100 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  صبيح   لسيد  ليز6د 
 90000  14 جقم  شاجع  نجلتف    142

طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  صبيح   لسيد  ليز6د 
 90000  14 جقم  شاجع  نجلتف    142

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف   19 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2019 تحت جقم 7291.
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LNC LA NOUVELLE CANTINE

 LNC LA NOUVELLE
CANTINE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

LNC LA NOUVELLE CANTINE
42، شاجع  لزجقطوني  لطابق  لثاني 

شقة 2 ، 20000،  لد ج  لبيضاء 
 ملغرب

 LNC LA NOUVELLE CANTINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 42 شاجع 
 لزجكتوني  لطابق  لثاني  لشقة 2 - 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455913

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LNC  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LA NOUVELLE CANTINE
غرض  لشركة بإ6جاز : إطعام

تنظيم  ملناسبات
تسييف  ملطاعم،  ألماكن  لتففيهية 

وتنظيم  لحفالت 
و كل  ألنشطة  ملتعلقة بالغرض 

أعاله بصفة مباشرة أو غيف مباشرة.
42 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 
 -  2  لزجكتوني  لطابق  لثاني  لشقة 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لغر 6ري وسيم عنو نه) ( 
25، محج حسن  لسكتاني  لطابق 3 

20020  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لغر 6ري وسيم عنو نه) ( 
25، محج حسن  لسكتاني  لطابق 3 

20020  لد ج  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 - بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

تحت جقم -.
291I

MA GLOBAL CONSULTING

KONAY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111
 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

KONAY شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 2 ز وية 
شاجع  نفا وزنقة عين حرودة - إقامة 
مناج - 20050   لد ج  لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455209

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KONAY
 -  : بإ6جاز  غرض  لشركة 
في:  أنو عها  بجميع  تقد6م  ملشوجة 
 ، ،  لتمويل  ،  إلد جة   إلستف تيجية 

 لعقاج ت ، إلخ.
-  لوساطة و ملساهمة في  ألعمال 
في  عن  ملوجد6ن  و لبحث   لتجاجية، 

 لخاجج وتحسين عمليات  لشر ء؛
تمثيل  لعالمات  لتجاجية   -

و ملوجد6ن في  ملغرب و لخاجج؛
ز وية   2  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع  نفا وزنقة عين حرودة - إقامة 
مناج - 20050   لد ج  لبيضاء   ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد 6اسين بنمليح فتح  :  1.000 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
فتح   بنمليح  6اسين   لسيد 
زنقة شالة حي  لهناء     ،2 عنو نه) (  

20000   لد ج  لبيضاء   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
فتح   بنمليح  6اسين   لسيد 
زنقة شالة حي  لهناء   ،2 عنو نه) (  

20000   لد ج  لبيضاء   ملغرب

 - بتاجيخ  تم  إل6د ع  لقانوني ب-  
تحت جقم -.

292I

STE BATI AGRO SARL

FUTURE ASSABBAB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE BATI AGRO SARL
 LOT MALK ABDELLAH N° 39
 GUERCIF ، 35100، GUERCIF

MAROC
FUTURE ASSABBAB شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج 
 لصباب ررسيف - 35100 

ررسيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
 EN : جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي

COURS
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FUTURE ASSABBAB
 1-  : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 الشغال  ملختلفة و  لبناء.
-2  لوساطة.

-3 دج سة و  نجاز مشاجيع  لري.
-4  الستيف د و  لتصد6ر.
-5  لنقل لحساب  لغيف

-2  الشغال  لغابوية.
دو ج   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لصباب ررسيف - 35100 ررسيف 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 95.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد  لكرف :  475 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

  : عبد  لرحمان  خطاب   لسيد 
475 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد  لكرف   لسيد 
ررسيف  دو ج  لصباب  لصباب  

35100 ررسيف  ملغرب.
عبد  لرحمان  خطاب   لسيد 
عنو نه) ( حي بام و  ملاس  لخميسات 

35100 ررسيف  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  لكرف   لسيد 
ررسيف  دو ج  لصباب  لصباب  

35100 ررسيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 03 بتاجيخ  بجرسيف    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 742/2020.
293I

eurest compta sarl

ABC CLEANING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،
FES MAROC

ABC CLEANING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دكان  ، 

زنقة 2 جقم 25 حي  ألمل عين هاجون   
- 30000 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.20257
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 6نا6ر   13 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
حكيم  )ة(  تفويت  لسيد 
 لطر حي) ستقال من تسيف  لشركة( 
أصل  من  حصة  رتماعية   1.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
محمود بقر ج)مسيف رد6د  لشركة ( 

بتاجيخ 13 6نا6ر 2020.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   03 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 485.

294I

 ملستامنة  لشرقية لتقنيات  ملحاسبة

CHAIMAE PLUS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملستامنة  لشرقية لتقنيات 
 ملحاسبة

شاجع محمد عبده  قامة حمزة جقم 
18 مكرج  لطابق  لثاني جقم 7 ، 

20000، وردة  ملغرب
CHAIMAE PLUS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 2 زنقة 
صبف  حي  لقدس وردة - 20000 

وردة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
34273

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHAIMAE PLUS
-وكيل   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

تحويل  المو ل و  د ء  لفو تيف.
زنقة   2  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 20000  - وردة  حي  لقدس  صبف  

وردة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة شيماء شوج ق 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة شيماء شوج ق عنو نه) ( 
حي  لقدس زنقة لويزة جقم 4 20000 

وردة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة شيماء شوج ق عنو نه) ( 
حي  لقدس زنقة لويزة جقم 4 20000 

وردة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   03 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 452.
295I

la sincérité إنتمائية 

TAQASSBIT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

la sincérité إنتمائية
زنقة بئف أنزج ن عماجة ٣  لشقة 
١٣ شاجع محمد  لخامس فاس ، 

30000، فاس  ملغرب
TAQASSBIT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : 14 زنقة 
شكطيط زموج قطعة 182 تجزئة 

 لوفاء 1 طريق صفرو فاس 30020 
فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
.42415

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج حل   2019 14 ماجس   ملؤجخ في 
شركة ذ ت  ملسؤولية   TAQASSBIT
 100.000 جأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
 14 دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي 
 182 قطعة  زموج  شكطيط  زنقة 
فاس  طريق صفرو   1 تجزئة  لوفاء 
30020 فاس  ملغرب نتيجة لبمور  
هذ  ، نؤكد أن تقرير  لشركة  ملذكوجة 
بسب   لخسائر  ملذكوجة في  لبيانات 
6صبح  لوضع  لصافي   ،  ملورزة 
للشركة أقل من جبع )1/4( جأس مال 

 لشركة.

و عين:

و حي  عبد  لكريم     لسيد)ة( 
رنان   7 زنقة   2 جقم  عنو نه) (  و 

 لشامي رنانات 30020 فاس  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

14 زنقة  2019 وفي  14 ماجس  بتاجيخ 

تجزئة   182 قطعة  زموج  شكطيط 

 لوفاء 1 طريق صفرو - 30020 فاس 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   10 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 581/020.

292I

مستامنة شامة

GEVIANA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة

شاجع  ملسيفة جقم 142  لطابق  الول 

 لناظوج شاجع  ملسيفة جقم 142 

 لطابق  الول  لناظوج، 22000، 

 لناظوج  ملغرب

GEVIANA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي قدماء 

 ملحاجبين شاجع 80 جقم2  لناظوج - 

22000  لناطوج  ل

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

19483

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GEVIANA

:  ستيف د  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع

بيع  لحبوب و  لبقوليات.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : حي قدماء 

 - جقم2  لناظوج   80  ملحاجبين شاجع 

22000  لناطوج  ل.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   : بعلوش  صاد6ق   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   : هروز  سليمان   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 50000  :  لسيد صاد6ق بعلوش 

بقيمة 100 دجهم.

 50000  : هروز  سليمان   لسيد 

بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد صاد6ق بعلوش عنو نه) ( 

طي   لدجيوش  بن  حي  لنهضة 

22000  لناظوج  ملغرب.

عنو نه) (  هروز  سليمان   لسيد 

بن  لطي   لدجيوش  حي  لسعادة 

22000  لناظوج  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  هروز  سليمان   لسيد 

بن  لطي   لدجيوش  حي  لسعادة 

22000  لناظوج  ملغرب

 لسيد صاد6ق بعلوش عنو نه) ( 

طي   لدجيوش  بن  حي  لنهضة 

22000  لناظوج  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 27 بتاجيخ  بالناضوج    البتد ئية 

درنبف 2019 تحت جقم 3599.

297I
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SUD EST CONSEIL

A2I CAR
إعالن متعدد  لقر ج ت

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc

A2I CAR »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي:  لرقم 51 

 ملركز  لتجاجي محاميد 3 - -  مر كش  

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.59729

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 04 نونبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم و حد:  لذي 6نص على 

ما6لي: تصحيح  لخطأ  لو جد في عنو ن 

 ملقر  إلرتماي للشركة ليصبح:  ملتجر 
جقم 21  لطابق  ألج�سي  لعماجة 407 

 51 بدل  لرقم  مر كش،   3 محاميد 

 ملركز  لتجاجي محاميد 3 مر كش.

إثنان:  لذي 6نص على  قر ج جقم 

ما6لي: تفويت 3008 حصة  رتماعية 

في ملكية  لسيد مطر ن عبد  ملطل  

في  لشركة  لسيد  شريكه  لصالح 

مطر ن خليل.

على  6نص  ثالتة:  لذي  جقم  قر ج 

من  شكل  لشركة  تحويل  ما6لي: 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 شريك  لوحيد

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

خمسة:  ملقر  إلرتماي  جقم  بند 

ما6لي:   على  6نص  للشركة:  لذي 

 ملتجر جقم 21  لطابق  ألج�سي  لعماجة 

407 محاميد 3 مر كش

ستة:  ملساهمة:  لذي  جقم  بند 

يساهم  لسيد  ما6لي:  على  6نص 

مطر ن خليل بكامل جأسمال  لشركة 

 لبالغ 201200 دجهم.

سبعة:  لرأسمال  جقم  بند 

ما6لي:  على  6نص   إلرتماعي:  لذي 

بمبلغ  حدد  لرأسمال  إلرتماعي 

 2012 مقسم  لى  دجهم   201200

حصة في ملكية  لسيد مطر ن خليل

شكل  لشركة:  و حد:  جقم  بند 

شركة ذ ت   لذي 6نص على ما6لي:  

ذ ت  شريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   27 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111288.

298I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

FASHION STORE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

FASHION STORE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 30 شاجع 

موالي جشيد رليز مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.41039

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرج حل   2020 6نا6ر   18  ملؤجخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

  FASHION STORE لشريك  لوحيد 

مبلغ جأسمالها 10.000 دجهم وعنو ن 

موالي  شاجع   30 مقرها  إلرتماعي 

جشيد رليز مر كش - 40000 مر كش 

 ملغرب نتيجة ل :  زمة  لقطاع.

و حدد مقر  لتصفية ب 30 شاجع 

 40000  - موالي جشيد رليز مر كش 

مر كش  ملغرب. 

و عين:
بناني سميفس و  ملياء    لسيد)ة( 
كم طريق   12 عنو نه) (  قامة رنة 
 40000 مر كش  وجز ز ت  لبوج 
مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   29 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111782.

299I

ALLEGEANCE CONSULTING

MY INFORMATIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة  لرودني تقاطع شاجع طانطان 
و شاجع لبنان  قامة لينى جقم 51&50 

، 90000، طنجة  ملغرب
MY INFORMATIQUE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  قامة 
ميموزة متجر جقم 9 و متجر جقم 

10 في  لطابق  الج�سي شاجع موالي 
6وسف  - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
97421

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 فبف 6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MY  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INFORMATIQUE

غرض  لشركة بإ6جاز : •  لحصول 

وتوزيعها  بيانات  لكمبيوتر   على 

عن  بغض  لنظر  وبيعها  ومعالجتها 

،  لوجق  ،  لصوت  ) لصوجة  وسطها 

،  لفيد6و ، إلخ ...(.

،  لتجميع  ،  لتصنيع  •  لدج سة 

بيع وتصد6ر   ، ،  لتثبيت  ،  لصيانة 

وتصد6ر ، كل  ملو د أو  ملنتجات  لتي 

لها عالقة مع  التصاالت ،  التصاالت 

عبف  لهاتف  ،  لر د6و   لهاتفية 

و لفيد6و. .

• وبشكل أعم من رميع  لعمليات 

فإن   ، و ملالية  و لتجاجية   لصناعية 

وغيف  ملنقولة   لعمليات  ملنقولة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

أو بجميع  ألشياء   ، بالكائن  ملذكوج 

 ملماثلة أو  ملرفقة..

:  قامة  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

جقم  متجر  و   9 جقم  متجر  ميموزة 

في  لطابق  الج�سي شاجع موالي   10

6وسف  - 90000 طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد مصطفى عالء وعز :  100 

حصة بقيمة 1.000 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

وعز  عالء  مصطفى   لسيد 

ساحة  ميلتون  شاجع   5 عنو نه) ( 

 ليفيتيا  لطابق  الول جقم 2 90000 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

وعز  عالء  مصطفى   لسيد 

ساحة  ميلتون  شاجع   5 عنو نه) ( 

 ليفيتيا  لطابق  الول جقم 2 90000 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

ماي   02 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2019 تحت جقم 223392.

300I



عدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020)الجريدة الرسمية   3322

LA COMPTACTIVE SARL AU

CALI CALL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عماجة جقم 52 مكت  8ـــB  لطابق 
 لثالت شاجع موالي جشيد كليز 

مر كش ، 40000، مر كش  ملغرب
CALI CALL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شقة جقم 
A-315  لطابق  لتاني عماجة جقم 
125 تمنصوجت مر كش - 40300 

مر كش  ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.100857

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 02 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
A-315  لطابق  لتاني  جقم  »شقة 
عماجة جقم 125 تمنصوجت مر كش - 
»مكت   إلى  مر كش  ملغرب»   40300
 20 3  لطابق  ألول عماجة جقم  جقم 
زنقة جحال بن أحمد ريلز مر كش.  - 

40000 مر كش   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112074.
301I

Agence Fiduciaire BASMA COM

IMMO PLUS KAMAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM
18، زنقة عمرو بن  لعاص،  لطابق 
 ألول،  لرقم 3 ، 90020، طنجة 

 ملغرب
IMMO PLUS KAMAL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 29، ونقة 
عمرو بن  لعاص،  لطابق  لثالث، 
 لرقم 22 - 90020 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103443

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 IMMO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PLUS KAMAL

:  إلنعاش  غرض  لشركة بإ6جاز 

ورميع  لعمليات  أساسا،   لعقاجي 

بصفة  باألنشطة  لعقاجية   ملرتبطة 

عامة.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : 29، ونقة 

بن  لعاص،  لطابق  لثالث،  عمرو 

 لرقم 22 - 90020 طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

كمال  لفقيه  لتوز ني   لسيد 

دجهم   1.000 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

كمال  لفقيه  لتوز ني   لسيد 

2، لرقم  حي مبفوكة،زنقة  عنو نه) ( 

10 90020 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

كمال  لفقيه  لتوز ني   لسيد 

2، لرقم  حي مبفوكة،زنقة  عنو نه) ( 

10 90020 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   24 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229912.

302I

OREA

ALAYDA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
جفع جأسمال  لشركة

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
ALAYDA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 295 
تقاطع شاجع عبد  ملومن و زنقة 
بيف�سي طابق  لثالت جقم 21  - 
20042  لد ج لبيضاء  ملغرب.

جفع جأسمال  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.297275
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 6نا6ر   14 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
 10.000« أي من  دجهم»   990.000«
عن  دجهم»   1.000.000« إلى  دجهم» 
إدماج  حتياطي أو أجباح أو    : طريق 

عالو ت إصد ج في جأس  ملال.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 29 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 728872.

303I

HOME COMPTA

2E.H DESIGN
إعالن متعدد  لقر ج ت

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED
 OUARGHA N° 120 ETG 1 EL
 OULFA ، 20240، CASABLANCA

MAROC
ذ ت  »شركة   2E.H DESIGN

 ملسؤولية  ملحدودة»
مقرها  الرتماعي:  وعنو ن 
سين  لعماجة   1  لفردوس  ملجموعة 
2  أللفة -  11  لطابق  24  لشقة  الم 

20240  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.321847

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 21 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

1/ بيع  لحصص:   قام   لسيد محمد 

340  حصة دلك لفائدة   حسين بيع 

-قامت  أعبلة  هللا  فضل   لسيد 

  330 بيع  أمال  لجندي   لسيدة 

لفائدة   لسيد محسن  دلك  حصة 

أزوج - قامت   لسيدة سميفة  ملحسن 

120  حصة دلك لفائدة  لسيد   بيع 

فضل للله أعبلة و 170  حصة دلك 

لفائدة  لسيد  محسن أزوج                                                    

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

للحصص:  2/    لتقسيم  لجد6د 

 500..... أعبلة  هللا  فضل   لسيد 

أزوج..500  محسن  -  لسيد  حصة 

حصة

قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

قرج  مسيفي  لشركة:  3/   ستقالة 

 لجمع قبول  ستقالة  لسيد محمد 

حسين و    لسيدة أمال  لجندي و 

إعطائهم  و  سميفة  ملحسن   لسيدة 

إخالء طرف كلي و نهائي.

قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

للشركة:  رد6د  مسيف  تعيين    /4

عين  لجمع   لسيد فضل هللا أعبلة 

مسيف  وحيد  للشركة و دلك ملدة غيف 

محدودة

على  6نص  5:  لذي  جقم  قر ج 

لإلد جة  5/ صالحيات  إلد جة:   ما6لي: 

باسم  للعمل  كل  لحقوق  إلد جية 

و لصالح  لشركة و تمثيلها في رميع 

كل  في  ستمثل   ألحو ل.   لشركة 

كد   لعمليات  و  تخصها  وثيقة 

 لبنكية  بإمضاء  فضل هللا أعبلة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

 ملساهمة

بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

جأس  ملال.
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على  6نص  13:  لذي  جقم  بند 
ما6لي: تعيين  ملسيف6ن

على  6نص  12:  لذي  جقم  بند 
ما6لي:  المضاء

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730054.
304I

ORIEN.COMPTA

BENZAZOUE TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 شاجع محمد  لخامس حي 

 لحسني بركان ، 20300، بركان 
 ملغرب

BENZAZOUE TRAVAUX شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 03 
مدجسة  مام مالك شاجع و د  لده  

- 23052  حفيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2323
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2018 غشت   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BENZAZOUE TRAVAUX
مختلف   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 شغال و  لبناء
 شغال  لصباغة .

 03 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
مدجسة  مام مالك شاجع و د  لده  

- 23052  حفيف  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد غر بتي محمد :  700 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 300   : غر بتي  بر هيم   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  غر بتي   لسيد 
23052  حفيف  زيدوج  غبال  دو ج 

 ملغرب.
 لسيد غر بتي  بر هيم عنو نه) ( 
23052  حفيف  زيدوج  غبال  دو ج 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد غر بتي  بر هيم عنو نه) ( 
23052  حفيف  زيدوج  غبال  دو ج 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
غشت   02 بتاجيخ  ببفكان    البتد ئية 

2018 تحت جقم 1142.

305I

EDI COMPTA

CHAKIBTISSTRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

EDI COMPTA
 AV ARABIE SAUDITE VN FES 14

، 30000، FES MAROC
CHAKIBTISSTRANS  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: زنقة 

 طاليا جقم 187 تجزئة  لرشاد 2 حي 
بن صفاج  - 31000 صفرو   ملغرب.
»مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.1285
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 29 6وليوز 2019
مالءمة  لنظام  ألسا�سي  تقرج 
مقتضيات  لقانون:  مع  للشركة 
15من  و  و7   4 خصوصا  لفصول 

 لنظام  السا�سي 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
6نا6ر   08 بتاجيخ   البتد ئية بصفرو  

2020 تحت جقم 7/2020.

302I

FOREIGN CONSULTING

 AXELI SERVICES
 INFORMATIQUE ET

INFOGERANCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تجد6د مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن

FOREIGN CONSULTING
 CASABLANCA- Mers Sultan-
 Rue Alla Fassi- N° 8 ، 20130،

Casablanca Maroc
 AXELI SERVICES

 INFORMATIQUE ET
INFOGERANCE »شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
 AVENUE :وعنو ن مقرها  الرتماعي
 ABDERRAHIM BOUABID VILLA

 A 22 CITE OUHOUD GUICH
 LOUDAYA TEMARA - - TEMARA

.MAROC
»تجد6د مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.24321
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 02 6نا6ر 2020
مهام  مز ولة  مدة  تجد6د  تقرج 

 ملسيف6ن ملدة: غيف محددة سنو ت.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بالرباط    لتجاجية 

2020 تحت جقم 104324.

307I

AUDEV CONSULTING

CAPNORA TRADING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AUDEV CONSULTING
10 زنقة  لحرية  لطابق  لثالث شقة 
 CASABLANCA ،20240 ، 5 جقم

MAROC
CAPNORA TRADING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 42 شاجع 

 لزجقطوني  لطابق  لثاني 

شقة جقم 12  لد ج  لبيضاء 20200 
 لد ج  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
452129

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CAPNORA TRADING
:  لتجاجة،  غرض  لشركة بإ6جاز 
رميع  توزيع  و  لتصد6ر،   إلستيف د 

 ملنتورات.
42 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 
شقة   لزجقطوني  لطابق  لثاني 
20200  لد ج  12  لد ج  لبيضاء  جقم 

 لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد سعيد :  334 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد نصيف مكاوي :  333 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد حمزة  لهبلوج :  333 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  سعيد  محمد   لسيد 
دو ج أعلف بوطويل  ملحا6طة 83000 

تاجود نت  ملغرب.
عنو نه) (  مكاوي  نصيف   لسيد 
 20552  2 جقم   28 حي  لفر ح زنقة 

 لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  حمزة  لهبلوج   لسيد 
 83000 محمد  لخامس  ثانوية 

تاجود نت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:



عدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020)الجريدة الرسمية   3328

 لسيدة فاطمة  لزهر ء عنو نه) ( 
تافالكت   عبد  ملالك  موالي  رنان 

83000 تاجود نت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730120.
308I

ORGANISE.COM

MATISAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ORGANISE.COM
 ANGLE AV DES FAR ET RUE

 ARRACHID IMAN CENTER ETG
 2 N°5 ، 20700، CASABLANCA

MAROC
MATISAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج 
 لكتاني، طريق 3010 ، 15 كلم 

رماعة سيدي حجاج، تيط مليل 
- 20700  لد ج  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

159499
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2002 درنبف   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MATISAR
تصنيع   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

وتسويق  ألثاث .
دو ج   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
كلم   15  ،  3010 طريق   لكتاني، 
مليل  تيط  حجاج،  سيدي  رماعة 
20700  لد ج  لبيضاء  ململكة   -

 ملغربية.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 2.500   : عمر ن  حسن   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

عمر ن  عبد  لكريم   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   2.500   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عمر ن  حسن   لسيد 
 ،5 معروف  سيدي   14 زنقة   ،29
 20700 إقامة هند6م،  لد ج لبيضاء 

 لد ج  لبيضاء  ململكة  ملغربية.
عمر ن  عبد  لكريم   لسيد 
محمد  ليازيدي  زنقة   ،2 عنو نه) ( 
حي  ملستشفيات،   4 إقامة   ،
20700  لد ج  لبيضاء   لد ج لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عمر ن  حسن   لسيد 
 ،5 معروف  سيدي   14 زنقة   ،29
 20700 إقامة هند6م،  لد ج لبيضاء 

 لد ج  لبيضاء  ململكة  ملغربية
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 - بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

تحت جقم -.
309I

FLASH ECONOMIE

WR CALL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

WR CALL  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 33 زنقة 
سبو  لطابق 4  - 20000  لد ج 

 لبيضاء   ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452005

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   24
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 WR  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. CALL
غرض  لشركة بإ6جاز : - ستغالل 

مركز لإلتصال
أنو ع  رميع  في  - ملشاجكة 

 لشركات.
 33  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
4  - 20000  لد ج  زنقة سبو  لطابق 

 لبيضاء   ملغرب .
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
  OHNONA WARREN  :  لسيد 
500 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
 CTORZA  لسيد 
حصة   500   :  RUBEN,ABRAHAM

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
  OHNONA WARREN  لسيد 
سيدي  جيميني  تجزئة   34 عنو نه) ( 
20000  لد ج  عبد  لرحمان  نفا  

 لبيضاء   ملغرب .
 CTORZA  لسيد 
عنو نه) (   RUBEN,ABRAHAM
  7RUE LEKAIN  75016 PARIS

. FRANCE
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
  OHNONA WARREN  لسيد 
سيدي  جيميني  تجزئة   34 عنو نه) ( 
20000  لد ج  عبد  لرحمان  نفا  

 لبيضاء   ملغرب 
 CTORZA  لسيد 
عنو نه) (   RUBEN,ABRAHAM
  7RUE LEKAIN  75016 PARIS

. FRANCE

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730000.
310I

CARREFOUR DES MANAGERS

MAJESTIC IMPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC
MAJESTIC IMPORT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 Nouveau وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 Quartier ALMAZ, Projet
 Immobilier AMBAR 3 - GH11,

  IMM F, 3ème étage, Appart N32
20800 -  لد ج  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
454823

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAJESTIC IMPORT
غرض  لشركة بإ6جاز : • 

تسويق رميع  ملو د و ملنتجات 
• نقل  لبضائع  

• أعمال مختلفة أو  لبناء
•  ستيف د وتصد6ر

لحساب  رميع  ألعمال  تنفيذ   •
 لغيف.
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تنفيذ رميع  لخدمات ال سيما   •

في  طاج  ملناولة

•  لتنظيف و لصيانة

تهيئة  ملساحات  لخضر ء   •

و لبستنة 

رميع  لعمليات  وعموما   •

و  و  لصناعية،  ملنقولة   لتجاجية 

غيف  ملنقولة و  ملالية  ملتعلقة بصفة 

باملجاالت  مباشرة  غيف  أو  مباشرة 

 لسالفة  لذكر..

 Nouveau : عنو ن  ملقر  الرتماعي

 Quartier ALMAZ, Projet

 Immobilier AMBAR 3 - GH11,

  IMM F, 3ème étage, Appart N32

20800 -  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 دجهم، مقسم كالتالي:

 10.000   : ملياء  متقال   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   ملياء  متقال   لسيدة 

10  لوئام  اللفة   زنقة  ند6ر   قامة 

20800  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   ملياء  متقال   لسيدة 

10  لوئام  اللفة   زنقة  ند6ر   قامة 

20800  لد ج  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 29 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم -.

311I

idaraty

دكو حسينات
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

دكو حسينات شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 4  قامة 
 لريان  لطابق  الج�سي - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103149
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
دكو   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

حسينات.
بيع   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لد6كوج ت.
4  قامة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 90000  -  لريان  لطابق  الج�سي 

طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة  سماء جد م :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيدة حسنة جد م :  250 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيدة حسناء جد م :  250 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  سماء جد م عنو نه) ( دبي 
 90000 ب    808  الماج ت  لعربية 

 الماج ت  لعربية  الماج ت  لعربية.

عنو نه) (  جد م  حسنة   لسيدة 
 252 جقم   4  ملرك   لحسني شكيفة  

90000 طنجة  ملغرب.
عنو نه) (  جد م  حسناء   لسيدة 
 252 جقم   4  ملرك   لحسني شكيفة  

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  جد م  حسنة   لسيدة 
 252 جقم   4  ملرك   لحسني شكيفة  

90000 طنجة  ملغرب
عنو نه) (  جد م  حسناء   لسيدة 
 252 جقم   4  ملرك   لحسني شكيفة  

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   12 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229232.
312I

global audit partners

 MINIMALIST
ARCHITECTURE OFFICE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
 MINIMALIST ARCHITECTURE

OFFICE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 38 شاجع 
إدجيس الحريزي  لطابق 3 - 20000 

 لد ج  لبيظاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455289

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   29
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 MINIMALIST ARCHITECTURE

.OFFICE
مهندس   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

معماجي.
38 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 
 20000  -  3 إدجيس الحريزي  لطابق 

 لد ج  لبيظاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ج�سى  لجد6دي   لسيد  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ج�سى  لجد6دي عنو نه) ( 
20000  لد ج  8 شاجع رون كينيدي 

 لبيظاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  ج�سى  لجد6دي عنو نه) ( 
8 شاجع رون  8 شاجع رون كينيدي 

كينيدي  لد ج  لبيظاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729712.
313I

ECOCOMPTA

IMOTRES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 382
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
IMOTRES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
 BD 57 وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 JININE LOT RATC HAY ELQODS
BERNOUSSI - 20610  لد ج 
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 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452231
بمقت�سى  عقد عرفي مؤجخ في 27 

6نا6ر 2020 تم إعد د  لقانون 
 ألسا�سي لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMOTRES
:  إلنعاش  غرض  لشركة بإ6جاز 
 لعقاجي و  ملعامالت  لعقاجية شركة 

ألعمال  لبناء و  لهندسة  ملدنية.
 BD  57  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 JININE LOT RATC HAY ELQODS
BERNOUSSI - 20210  لد ج  لبضاء 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  عبد لهادي ملخيفي :  500 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   : مدكوجي  حاميد   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
ملخيفي  عبد لهادي   لسيد  
سوق  لسبت  زمام  عنو نه) (  والد 
 والد  لنمة 23552 بني مالل  ملغرب.

 لسيد حاميد مدكوجي عنو نه) ( 
 والد زمام سوق  لسبت  والد  لنمة 

23552 بني مالل  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
ملخيفي  عبد لهادي   لسيد  
سوق  لسبت  زمام  عنو نه) (  والد 

 والد  لنمة 23552 بني مالل  ملغرب
 لسيد حاميد مدكوجي عنو نه) ( 
 والد زمام سوق  لسبت  والد  لنمة 

23552 بني مالل  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730212.
314I

MOORISH

ALGAZMIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شاجع لال 6اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 20080،  لد ج  لبيضاء  ملغرب
ALGAZMIR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 5 شاجع 
 بن تاشفين  قامة  لشاطئ  لطابق 
2 جقم  لشقة 3 - 90000 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103729

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALGAZMIR
:  عمال  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملختلفة.
شاجع   5  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 بن تاشفين  قامة  لشاطئ  لطابق 2 
جقم  لشقة 3 - 90000 طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد لحسن  ليحياوي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

لحسن  ليحياوي    لسيد 
عنو نه) ( جقم 8 مكرج زنقة  لهناء حي 

بئف 6نزج ن  33250 ميسوج  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
لحسن  ليحياوي    لسيد 
عنو نه) ( جقم 8 مكرج زنقة  لهناء حي 

بئف 6نزج ن  33250 ميسوج  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم -.

315I

CARREFOUR DES MANAGERS

 WEDDINGS AND EVENTS
BY YEO

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC
 WEDDINGS AND EVENTS BY

YEO شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

 ICHRAK وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 BUSINESS CENTER, IMM 12,
 SHOWROOM N9, ROUTE EL

JADIDA, LISSASFA - 20800  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
454913

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 WEDDINGS AND EVENTS BY

.YEO

غرض  لشركة بإ6جاز : • 

ممون  لحفالت وطني ودولي 

وتنظيم  وتخطيط  تنسيق   •

 لحفالت و ملؤتمر ت و ملهررانات

 ، خدمات  ملطاعم   ، •  إلضاءة 

لجميع  وتركي   لخيام  و ستئجاج 

 ملناسبات أو  الحتفاالت

أنظمة  و  •  ملؤثر ت  لضوئية 

 لصوت وأشرطة  لفيد6و و معذ ت 

 لحفالت

تسويق رميع  ملو د و ملنتجات   •

باألنشطة  و لخدمات  ملتعلقة 

 ملحددة

•  ستيف د وتصد6ر

رميع  لعمليات  وعموما   •

غيف  و  و  ملالية،  ملنقولة   لتجاجية 

مباشرة  بصفة   ملنقولة  ملتعلقة 

باملجاالت  لسالفة  مباشرة  غيف  أو 

 لذكر.

 ICHRAK : عنو ن  ملقر  الرتماعي.

 BUSINESS CENTER, IMM 12,

 SHOWROOM N9, ROUTE EL

JADIDA, LISSASFA - 20800  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد 6وسف  لوجدي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 6وسف  لوجدي عنو نه) ( 

بوسكوجة  لنو صر    لقروصة  

20800  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 6وسف  لوجدي عنو نه) ( 

بوسكوجة  لنو صر    لقروصة  

20800  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 30 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 728917.

312I

ساريس كونساي

GM2
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ساريس كونساي

مكات   ملناجة شاجع عالل  بن عبد 

هللا  لطابق  لثالث جقم 32 فاس ، 

30000، فاس  ملغرب

GM2 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : 43، ممر 

 لوجد، طريق إ6موز ج - 30000 فاس 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.22085

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرج   2019 درنبف   31 في   ملؤجخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   GM2 حل 

 100.000 جأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

 ،43 دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي 

 30000  - طريق إ6موز ج  ممر  لوجد، 

فاس  ملغرب نتيجة لتعثف في  لنشاط 

 لتجاجي.

و عين:

 لسيد)ة( 6وسف  مر د و عنو نه) ( 

إ6موز ج  طريق  ممر  لوجد،   ،43

)ة(  كمصفي  فاس  ملغرب   30000

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

43 ممر  2019 وفي  31 درنبف  بتاجيخ 

 لوجد، طريق إ6موز ج - 30000 فاس 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   30 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 441/020.

317I

idaraty

حراك بويلد
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

حر ك بويلد شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لنهضة 
224 زنقة 91 جقم 02  لطابق  لثاني 

جقم 3 - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103807

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
حر ك   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

بويلد.
:  لبناء  بإ6جاز  غرض  لشركة 

ومختلف  الشغال.
:  لنهضة  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
02  لطابق  لثاني  91 جقم  224 زنقة 

جقم 3 - 90000 طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حر ك عبد  لفتاح :  1.000 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لفتاح  حر ك   لسيد 
سوق  لالميمونة  مركز  عنو نه) ( 
سوق  جبعاء   90000  جبعاء  لغرب 

 لغرب  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لفتاح  حر ك   لسيد 
سوق  لالميمونة  مركز  عنو نه) ( 
سوق  جبعاء   90000  جبعاء  لغرب 

 لغرب  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230255.
318I

JUCOMPT CONSEIL

CRMD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

JUCOMPT CONSEIL
81 11 6نا6ر طابق 3 جقم 3 ، 
20500،  لد ج  لبيضاء  ملغرب
CRMD شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي إقامة 
سلوي  عماجة 2 شقة 34 تيط مليل - 

29240  لد ج لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
432259

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 ماجس   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CRMD
إستغالل   : غرض  لشركة بإ6جاز 

وتدبيف  ملطاعم وقاعات  لشاي.
إقامة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
سلوي  عماجة 2 شقة 34 تيط مليل - 

29240  لد ج لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد أبالي عبد  لحق 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد أبالي عبد  لحق عنو نه) ( 

إقامة سلوي  عماجة 2 شقة 34 تيط 

مليل 29240  لد ج لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد أبالي عبد  لحق عنو نه) ( 

إقامة سلوي  عماجة 2 شقة 34 تيط 

مليل 29240  لد ج لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 - بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

تحت جقم -.

319I

STE FIDU-LIDOU SARL

STE PARA AL WIFAQ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

STE PARA AL WIFAQ شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 92 حي 

 لوفاق طريق عين  لسمن - 30000 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21847

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PARA AL WIFAQ
بيع لو زم   : غرض  لشركة بإ6جاز 

 لصيدلية.
جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - حي  لوفاق طريق عين  لسمن   92

30000 فاس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد أمين زياتي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
جقم   لسيد أمين زياتي عنو نه) ( 
 30000 تجزئة  لوفا ق زو غة   429

فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
جقم   لسيد أمين زياتي عنو نه) ( 
 30000 تجزئة  لوفا ق زو غة   429

فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 492/2020.
320I

EVOLUTION CONSEIL

STUDENT CARE PRIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N6 IMM  A COMPLEXE

 AHBASS RUE ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC
STUDENT CARE PRIVE  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

 N° 02, وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 IMM. EL MASSOUDI RUE

  MAURITANIE, GIELIZ - 40000

MARRAKECH maroc

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102313

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. STUDENT CARE PRIVE

 services  : غرض  لشركة بإ6جاز 

. d’éducation

 N°  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 02, IMM. EL MASSOUDI RUE

  MAURITANIE, GIELIZ - 40000

.MARRAKECH maroc

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد فيصل شنوج  :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد فيصل شنوج  عنو نه) ( حي 
11  لدشيفة  1710جقم   لسعادة جقم 

 كاد6ر 80000  كاد6ر  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  شنوج   فيصل   لسيد 
 11 1710جقم  جقم  حي  لسعادة 

 لدشيفة  كاد6ر 80000  كاد6ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   31 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111874.

321I

MJ MANAGEMENT

TRIBAK TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
TRIBAK TRAVAUX شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 KASR وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 SGHIR FAHS ANJRA - 90000

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
99493

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 6وليوز   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRIBAK TRAVAUX
 TRAVAUX : غرض  لشركة بإ6جاز
 DELCTRICITE INDUSTRIELLE

.BATIMENT PLOMBERIE
 KASR  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 SGHIR FAHS ANJRA - 90000

طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : 6ونس  عاقل   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
  لسيد عاقل 6ونس : عاقل 6ونس 
دجهم    100 قيمتها  حصة    1000

بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  6ونس  عاقل   لسيد 
 90000 فحص  نجرة  صغيف  قصر 

 ملغرب طنجة.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  6ونس  عاقل   لسيد 
 90000 فحص  نجرة  صغيف  قصر 

 ملغرب طنجة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
غشت   07 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2019 تحت جقم 5383.

322I

LA COMPTACTIVE SARL AU

MLVI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عماجة جقم 52 مكت  8ـــB  لطابق 
 لثالت شاجع موالي جشيد كليز 

مر كش ، 40000، مر كش  ملغرب
MLVI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 212 شاجع 
محمد  لخامس  لطابق  لتاني مكت  
جقم 205 مر كش - 40000 مر كش 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.59795

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 10 أبريل 2014 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
شاجع محمد  لخامس  لطابق   212«
 - مر كش   205 جقم  مكت    لتاني 
»عماجة  إلى  مر كش  ملغرب»   40000
متجر  ليساج  لحي  لصناعي   314
 40110  - مر كش  غانم  سيدي 

مر كش   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف   30 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2015 تحت جقم 2150.

323I
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Immofid

MAYSSAE TRANSACTIONS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

  MAYSSAE TRANSACTIONS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 14 عماجة 

4 مجموعة 2  متد د قصبة  المين - 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452073

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MAYSSAE TRANSACTIONS

تحويل   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 المو ل.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : 14 عماجة 

2  متد د قصبة  المين -  4 مجموعة 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
فاطمة  رروساون   لسيدة 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

فاطمة  رروساون   لسيدة 

34 ل  عنو نه) (  قامة ميموز  عماجة 

ط جقم 3 سيدي مومن 20000  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

فاطمة  رروساون   لسيدة 

34 ل  عنو نه) (  قامة ميموز  عماجة 

ط جقم 3 سيدي مومن 20000  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730035.

324I

WIFAK GESTION

TWO FOR ONE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

WIFAK GESTION

شاجع عبد  لعالي بنشقرون مكات  

زين  طابق جقم 2 مكت  جقم 8 . ، 

30000، فاس  ملغرب

TWO FOR ONE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : جقم 32 

شاجع تازة تجزئة 393 حي  مال فاس 

- 30070 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.19429

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرج حل   2020 6نا6ر   29  ملؤجخ في 

ذ ت  شركة    TWO FOR ONE

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 200.000 جأسمالها  مبلغ   لوحيد 

دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 

حي  مال   393 شاجع تازة تجزئة   32

فاس  ملغرب نتيجة   30070  - فاس 

إلفالس  لشركة..

و عين:
و  موفكيف  توفيق     لسيد)ة( 
عنو نه) ( جقم182 شاجع موالي جشيد 
 30070 صفرو  طريق  حي  لوفاء2 

فاس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 32 وفي جقم   2020 6نا6ر   29 بتاجيخ 
شاجع تازة تجزئة 393 حي  مال فاس - 

30070 فاس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 542/020.

325I

ساريس كونساي

E.TRANSIT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

ساريس كونساي
مكات   ملناجة شاجع عالل  بن عبد 
هللا  لطابق  لثالث جقم 32 فاس ، 

30000، فاس  ملغرب
E.TRANSIT  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 22، 
شاجع  لسالوي، عماجة  لجو هر، 
 لطابق  لسادس، مكت  30 - 

30000 فاس  ملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.34299

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 23 6نا6ر 2020 تقرج إنشاء 
تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  
و   E.TRANSIT SUCCURSALE
 ،24  لكائن بالعنو ن  لطابق  ألول، 
عماجة  تاشفين،  بن  6وسف  شاجع 
20000 وردة   - عمر بن عبد  لعزيز 
 ملغرب و  ملسيف من طرف  لسيد)ة( 

 لفاضلي  لفاضل.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 528.

322I

TIZIJOUKK NEGOCE

تزروكك نجوس

 TIZIJOUKAK NEGOCE 

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إضافة تسمية تجاجية أو شعاج 

TIZIJOUKAK NEGOCE

 LOT MASSAR ، 40000، 912

MARRAKECH MAROC

 TIZIJOUKAK تزروكك نجوس

NEGOCE SARL AU »شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 912 

تجزئة  ملساج - 40000 مر كش 

 ملغرب.

»إضافة تسمية تجاجية أو شعاج»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.100525

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تقرج   2019 درنبف   23 في   ملؤجخ 

إضافة شعاج تجاجي للشركة وهو:

 BESTAL نجوس  بسطال 

NEGOCE

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112121.

327I

LA COMPTACTIVE SARL AU

MLVI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

LA COMPTACTIVE SARL AU

عماجة جقم 52 مكت  8ـــB  لطابق 

 لثالت شاجع موالي جشيد كليز 

مر كش ، 40000، مر كش  ملغرب

MLVI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  الرتماعي عماجة 314 

متجر  ليساج  لحي  لصناعي سيدي 

غانم مر كش - 40110 مر كش 

 ملغرب.
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توسيع نشاط  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.59795
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 30 نونبف 2015 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
 لنقل للحساب  لخاص و لحساب 

 لغيف    .
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
درنبف   04 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2015 تحت جقم 2285.
328I

LA COMPTACTIVE SARL AU

MLVI
إعالن متعدد  لقر ج ت

LA COMPTACTIVE SARL AU
عماجة جقم 52 مكت  8ـــB  لطابق 
 لثالت شاجع موالي جشيد كليز 

مر كش ، 40000، مر كش  ملغرب
MLVI »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: عماجة 
314 متجر  ليساج  لحي  لصناعي 
سيدي غانم مر كش - 40110 

مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.89795

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 23 درنبف 2012

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

تغييف تاجيخ إقفال  لسنو ت  ملالية
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

 لتعد6ل  ملتف بط للنظام  ألسا�سي
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

 عتماد  لنظام  ألسا�سي  ملنقح
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
•  ستئجاج مع أو بدون سائق لجميع 
 • و ملركبات  لصناعية.   ملركبات 
وإلى  إلى  لحساب  لخاص   لنقل 
صيانة وإصالح   • ؛  حساب  آلخرين 

و ملركبات  رميع  ملر فق  لعامة 
 لصناعية. • شر ء وبيع قطع  لغياج.

بند جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 
عماجة  هو  لشركة   ملقر  الرتماعي 
متجر  ليساج  لحي  لصناعي   314

سيدي غانم مر كش  
على  6نص  32:  لذي  جقم  بند 
سنة  مدتها  مالية  سنة  كل  ما6لي: 
و حدة ، و لتي تبدأ في 01 6نا6ر من كل 
ديسمبف من  لعام   31 عام وتنتهي في 

 لتالي.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   07 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2017 تحت جقم 89124.

329I

STE FIDU-LIDOU SARL

STE PRIMO OPTI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
STE PRIMO OPTI شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي متجر جقم 
7  لطابق  لسفلي شاجع  ألد جسة 

سيدي مومن  - 20400  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
453777

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRIMO OPTI
بائع   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

نظاج تي و لتجاجة.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : متجر جقم 
شاجع  ألد جسة  7  لطابق  لسفلي 
سيدي مومن  - 20400  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ودغيفي   لسيد محمد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  ودغيفي  محمد   لسيد 
 30000   2 زنقة لال أمينة شقة   22

فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  ودغيفي  محمد   لسيد 
 30000  2 أمينة شقة  لال  زنقة   22

فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 21 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 727800.
330I

STRAVISCO

STE CIAMEX SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

STE CIAMEX SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : عماجة د 
شقة 15  قامة نوجية حي بتغوليوز 

م.ج مكناس - 50000 مكناس 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.37531
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2019 تقرج حل  30 درنبف   ملؤجخ في 
STE CIAMEX SARL AU شركة ذ ت 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ جأسمالها 50.000 دجهم 
د  عماجة  مقرها  إلرتماعي  وعنو ن 
بتغوليوز  15  قامة نوجية حي  شقة 
مكناس   50000  - مكناس  م.ج 
 ملغرب نتيجة ل- عدم منح  لرخصة 
من طرف  لسلطات  ملختصة لتز ول 

 لشركة نشاطها.
و عين:

و  سلوسلي  ج دو    لسيد)ة( 
عماجة  شاجع  لزجقطوني  عنو نه) ( 
مكناس  ملغرب   50000 مرمرة  

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
2019 وفي عماجة د  30 درنبف  بتاجيخ 
بتغوليوز  15  قامة نوجية حي  شقة 
مكناس   50000  - مكناس  م.ج 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   30 بتاجيخ  بمكناس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 132.
331I

Les bons comptes

TMG CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc
 TMG CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج والد 
لحسن بني 6خلف بن سليمان - 

30000 بن سليمان  ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.11701
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قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤجخ في 08 ماجس 2012 تم  تحويل  

للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 

6خلف  بني  لحسن  والد  »دو ج  من 

سليمان  بن   30000  - سليمان  بن 

جياض  د  بلوك   84« إلى   ملغرب» 

 30000  -  لسالم  لعالية  ملحمد6ة 

 ملحمد6ة   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 13 بتاجيخ  سليمان   ببن   البتد ئية 

ماجس 2012 تحت جقم 132.

332I

cabinet comptable chtioui

انتصار انيفجي

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف رد6د للشركة

cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n°4bis ksar el kbir

 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir

maroc

 نتصاج  نيفجي  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 

دو ج لصنادلة رماعة  لزو دة  - 

92150  لقصر  لكبيف  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.2477

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2020 6نا6ر   30  ملؤجخ في 

للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

 لبدوي  لبدوي عتمان كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ   البتد ئية بالقصر  لكبيف  

فبف 6ر 2020 تحت جقم 253352.

333I

FIRST ALARME AUTO ET ACCESSOIRES

رورست أالرم أوطو و 
األكسسوار 

فاطو س
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIRST ALARME AUTO ET
ACCESSOIRES

 MAG SIS A LOT CHARAF
 MANAR III RUE MOSSAB
 BEN OMIR N°118 RDC
 MARRAKECH ، 40100،
MARRAKECH MAROC

فوجست أالجم أوطو و  ألكسسو ج 
فاطو س

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي محل في 
حي  لشرف  ملناج 3 زنقة مصع  

 بن عميف جقم 118 مر كش - 40100 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102307

 30 عقد حر مؤجخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 درنبف 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
و  ألكسسو ج  أوطو  أالجم  فوجست 

فاطو س.
بيع   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
وتركي  رميع  الكسسو ج ت  وقطع 

 لغياج للسياج ت.
محل   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
زنقة مصع    3 في حي  لشرف  ملناج 
 بن عميف جقم 118 مر كش - 40100 

مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

  : عبد  لرز ق   أبيه  بن   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لرز ق   أبيه  بن   لسيد 
زنقة   3 حي  لشرف  ملناج  عنو نه) ( 
مر كش   118 مصع   بن عميف جقم 

40100 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لرز ق   أبيه  بن   لسيد 
زنقة   3 حي  لشرف  ملناج  عنو نه) ( 
مر كش   118 مصع   بن عميف جقم 

40100 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   31 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111829.
334I

FHF

MEDHELP
إعالن متعدد  لقر ج ت

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

MEDHELP »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 17 ساحة 
شاجل نيكول  لطابق 7 مكت  2 - . 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.322239

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 27 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي:  
 ملصادقة على : تفويت  لسيد  جشيد 
حصة   240( حصصه  لكل  غيوب  
حصة   1.000 أصل  من   رتماعية( 

لفائدة  لسيد  عبد لعزيز حيمودي.
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
ذ ت  تغييف شكل  لشركة  لى شركة 
 ملسؤولية  ملحدودة للشريك  لوحيد.
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحيين  لقانون  السا�سي.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

MEDHELP SARL AU
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي:  
كلها  ج س  ملال   دجهم   100.000

لفائدة  لسيد عبد لعزيز حيمودي.
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 
عبد لعزيز   لشريك  لوحيد  لسيد 
حيمودي  ب1.000 حصة  رتماعية. 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729807.

335I

 مغاج عبد  لغافوج

TAIRAH INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

 مغاج عبد  لغافوج
شاجع  لجيش  مللكي  قامة  لنوج جقم 
1  لطابق  الول تطو ن ، 93000، 

تطو ن  ملغرب
TAIRAH INVEST  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 35 شاجع 
محمد 6زيد  قامة  الندلس بلوك   
 لطابق3 شقة 12 تطو ن - 93000 

تطو ن  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.24951

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   29  ملؤجخ في 
مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة(  جحا  

6ونس كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.



عدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020)الجريدة الرسمية   3372

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   04 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0213.

332I

GOLDEN PARTNERSHIP

IZ DÉVELOPPEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GOLDEN PARTNERSHIP

 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE IMANE APPT 18 ،

40000، MARRAKECH MAROC

IZ DÉVELOPPEMENT  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج أوالد 

 لني رماعة  لطلوح د ئرة سيدي 

بوعثمان  قليم  لرحامنة - 43303 

 بن ررير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2215

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 IZ  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. DÉVELOPPEMENT

منعش   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

عقاجي.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : دو ج أوالد 

سيدي  د ئرة  رماعة  لطلوح   لني 

 43303  - بوعثمان  قليم  لرحامنة 

 بن ررير  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

4.420.800 دجهم، مقسم كالتالي:

 22304  : رمال  زجيكم   لسيد 

بقيمة 2.230.400 دجهم.

 22304  :  لسيد  خيو ش محمد 

بقيمة 2.230.400 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  رمال  زجيكم   لسيد 

باب  غلي   19 جقم  عملية  لبنفسج 

مر كش   40000  لحي  لشتوي 

 ملغرب.

 لسيد  خيو ش محمد عنو نه) ( 

 40000 تاجكة   9 جقم  المثيل   قامة 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  رمال  زجيكم   لسيد 

باب  غلي   19 جقم  عملية  لبنفسج 

 لحي  لشتوي 40000 مر كش  ملغرب

 لسيد  خيو ش محمد عنو نه) ( 

 40000 تاجكة   9 جقم  المثيل   قامة 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 04 بتاجيخ  ررير   بابن   البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 28.

337I

 مغاج عبد  لغافوج

BIT CALL CENTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 مغاج عبد  لغافوج

شاجع  لجيش  مللكي  قامة  لنوج جقم 

1  لطابق  الول تطو ن ، 93000، 

تطو ن  ملغرب

BIT CALL CENTER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

 لجيش  مللكي  قامة هنية 1 شقة 
جقم 21  لطابق 2 تطو ن - 93000 

تطو ن  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.20733

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 فبف 6ر   03 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( طاجق   لجعبق 
 40 أصل  من  حصة  رتماعية   40
محمد بن  )ة(  حصة لفائدة   لسيد 

 عمر بتاجيخ 03 فبف 6ر 2020.
)ة(  حمد  ملر بط  تفويت  لسيد 
 30 أصل  من  حصة  رتماعية   30
محمد بن  )ة(  حصة لفائدة   لسيد 

 عمر بتاجيخ 03 فبف 6ر 2020.
تفويت  لسيد )ة( محمد  مليموني 
 30 أصل  من  حصة  رتماعية   30
محمد بن  )ة(  حصة لفائدة   لسيد 

 عمر بتاجيخ 03 فبف 6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   04 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0214.

338I

 مغاج عبد  لغافوج

AUTO SRVICE MARTIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 مغاج عبد  لغافوج
شاجع  لجيش  مللكي  قامة  لنوج جقم 
1  لطابق  الول تطو ن ، 93000، 

تطو ن  ملغرب
AUTO SRVICE MARTIL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تطو ن 
شاجع موالي  لحسن - 93000 

تطو ن  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.3013

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج حل   2020 6نا6ر   17  ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    AUTO SRVICE MARTIL
وعنو ن  دجهم   400.000 جأسمالها 
مقرها  إلرتماعي تطو ن شاجع موالي 
تطو ن  ملغرب   93000  -  لحسن 

نتيجة ل :  لخساجة.
تطو ن  مقر  لتصفية ب  و حدد 
 93000  - موالي  لحسن   شاجع 

تطو ن  ملغرب. 

و عين:
عبد  للطيف   حناش   لسيد)ة( 
موالي  شاجع  تطو ن  عنو نه) (  و 
تطو ن  ملغرب   93000  لحسن 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
تطو ن   :  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

شاجع موالي  لحسن
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0221.
339I

segex

ZAHRAT AL QUDS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

ZAHRAT AL QUDS  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملحل 

جقم 2  لقطعة ب 49 زهرة  ملد ئن 1 
طريق عين  لشقف فاس  - 30000 

فاس  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21929

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ZAHRAT AL QUDS
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مكتبة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
/  الستيف د و  / وكالة تحويل  ألمو ل 

 لتصد6ر .
:  ملحل  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
جقم 2  لقطعة ب 49 زهرة  ملد ئن 1 
 30000  - طريق عين  لشقف فاس  

فاس  ملغرب .
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد بن علي خليفة  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد بن علي خليفة  
عين  طريق  تجزئة  سماء   90 جقم 
 لشقف فاس 30000 فاس  ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد بن علي خليفة  
عين  طريق  تجزئة  سماء   90 جقم 

 لشقف فاس 30000 فاس  ملغرب 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 529.

340I

فيدسوما

RECOUV EXPRESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

فيدسوما
52 زنقة  بن  لونان حي سماجة عين 

 لسبع  لحي  ملحمدي  لد ج  لبيضاء، 
20350،  لد ج  لبيضاء  ملغرب

RECOUV EXPRESS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة سمية 
إقامة شهرز د 3  لطابق 5  لرقم 22 
بامليي   لد ج  لبيضاء 20340  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.379529

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج   2019 درنبف   12 في   ملؤجخ 
ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 RECOUV ذ ت  لشريك  لوحيد 
 50.000 جأسمالها  مبلغ    EXPRESS
مقرها  إلرتماعي  وعنو ن  دجهم 
3  لطابق  زنقة سمية إقامة شهرز د 
بامليي   لد ج  لبيضاء   22 5  لرقم 
20340  لد ج  لبيضاء  ملغرب نتيجة 
ل :  عدم  لقدجة على تمويل و تحمل 
و  و نعد م  ملبيعات  أعباء  لشركة 

صعوبات أخرى..
زنقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
3  لطابق  شهرز د  إقامة  سمية 
بامليي   لد ج  لبيضاء   22 5  لرقم 

20340  لد ج  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( محمد زكرياء  ملشرق و 
ممر  مللياس تجزئة  لفتح  عنو نه) ( 
20590   لد ج  عين  لسبع   17 جقم 
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 
جقم  تحت   2020 6نا6ر   14

.40211120003989
341I

o.b.compta

 GHARB TRAVAUX GENIE
 CIVIL ET EQUIPEMENTS

««GTGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

o.b.compta
121 شاجع محمد  لد6وجي عماجة ب 
جقم 33 ، 14000،  لقنيطرة  ملغرب
 GHARB TRAVAUX GENIE CIVIL

 «ET EQUIPEMENTS «GTGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملغرب 

 لعربي د جقم 552  لطابق  لثاني - 

14000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

54213

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 GHARB TRAVAUX GENIE CIVIL

.«ET EQUIPEMENTS «GTGE

غرض  لشركة بإ6جاز : -  الشغال 

 ملختلفة  و للبناء

-  لهندسة  ملدنية.

:  ملغرب  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 - 552  لطابق  لثاني   لعربي د جقم 

14000  لقنيطرة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 800   : مباجك  لدكدوكي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

حصة   200   :  لسيد خالد لكرد 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مباجك  لدكدوكي عنو نه) ( 

 لقنيطرة 14000  لقنيطرة  ملغرب .

عنو نه) (  لكرد  خالد   لسيد 

 لقنيطرة 14000  لقنيطرة  ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مباجك  لدكدوكي عنو نه) ( 

 لقنيطرة 14000  لقنيطرة   ملغرب 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

تحت   - بتاجيخ   البتد ئية بالقنيطرة  
جقم -.

342I

FOUZMEDIA

CHAKADIL  SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

CHAKADIL  SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي عماجة 

322 إقامة  لنوج GH29 محل جقم 1 

تامسنا - 12050  لصخيف ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

 129275

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. CHAKADIL  SARL

بيع   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لعقاقيف.

عماجة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

322 إقامة  لنوج GH29 محل جقم 1 

تامسنا - 12050  لصخيف ت  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  عادل   لسيد 

 ---  5 2  لشقة  طريق  لرباط إقامة 

سال  لجد6دة  ملغرب.

 لسيد شاكر أحمد عنو نه) ( حي 

كيش  لود 6ة --- تماجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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عنو نه) (  محمد  عادل   لسيد 
 ---  5 2  لشقة  طريق  لرباط إقامة 

سال  لجد6دة  ملغرب
 لسيد شاكر أحمد عنو نه) ( حي 

كيش  لود 6ة --- تماجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   07 بتاجيخ  بتماجة    البتد ئية 

2020 تحت جقم -.
343I

FOUZMEDIA

MIRHAS IMPORT-EXPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 MIRHAS IMPORT-EXPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لرقم 

94  لزنقة 102 حي  لنوج - 14000 
 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
53339

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 أكتوبر   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MIRHAS IMPORT-EXPORT
بيع قطع   : غرض  لشركة بإ6جاز 

غياج  لسياج ت
 لتصد6ر و الستيف د.

:  لرقم  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 14000  - حي  لنوج   102 94  لزنقة 

 لقنيطرة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 40.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سحر  لثلثي   لسيدة 
 14000 حي  لنوج   103  لزنقة 

 لقنيطرة  ملغرب.
عنو نه) (  سميف  لثلثي   لسيد 
 14000 حي  لنوج   103  لزنقة 

 لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  سحر  لثلثي   لسيدة 
 14000 حي  لنوج   103  لزنقة 

 لقنيطرة  ملغرب
عنو نه) (  سميف  لثلثي   لسيد 
 14000 حي  لنوج   103  لزنقة 

 لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
تحت   - بتاجيخ   البتد ئية بالقنيطرة  

جقم -.

344I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

SEPTOBACT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
SEPTOBACT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي بلوك 34 

جقم ب8 ليف ك سيدي بر هيم فاس - 
30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21899

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SEPTOBACT

شر ء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

وبيع رميع  ألرهزة  لطبية-  ستيف د 

وتصد6ر.

 34 عنو ن  ملقر  الرتماعي : بلوك 

جقم ب8 ليف ك سيدي بر هيم فاس - 

30000 فاس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة كوثر  جهون :  250 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   :  لسيدة  بتسام  جهون 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 250   : بوبكر  بن  مو�سى   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  كوثر  جهون   لسيدة 

 2 حمزة  إقامة  شاجع  إلسماعلية 

 لزهوج1 فاس 30000 فاس  ملغرب.

 لسيدة  بتسام  جهون عنو نه) ( 

زنقة  بي وقاس بوجمانة م ج   1 جقم 

فاس 30000 فاس  ملغرب.

 لسيد مو�سى بن بوبكر عنو نه) ( 

طريق   7 جقم  تجزئة  لهو ء  لجميل 

صفرو فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  بتسام  جهون عنو نه) ( 

زنقة  بي وقاس بوجمانة م ج   1 جقم 

فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 551.

345I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

 LE LABORATOIRE DE
VICTOR HUGO

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
 LE LABORATOIRE DE VICTOR

HUGO شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي ملكية 
عثمان 1، زنقة كم  منجه، تجزئة 

جقم 03،  مللحق  إلد جي، لحي 
 لعسكري - 40000 مر كش   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
72785

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2012 شتنبف   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 LABORATOIRE DE VICTOR

.HUGO
تشغيل   -  : غرض  لشركة بإ6جاز 

مختبف  لصوج
أنشطة  لتصوير  رميع   -

 لفوتوغر في.
ملكية   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
تجزئة  زنقة كم  منجه،   ،1 عثمان 
03،  مللحق  إلد جي، لحي  جقم 
 لعسكري - 40000 مر كش   ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .
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 20.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 
دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة مونى بركاوي :  200 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بركاوي  مونى   لسيدة 
8  لنخيل  جقم  ج   لقرية  لسياحية 

40020 مر كش   ملغرب.  لجنوبي   
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بركاوي  مونى   لسيدة 
8  لنخيل  جقم  ج   لقرية  لسياحية 
40020  لقرية  لسياحية   لجنوبي   

ج جقم 8  لنخيل  لجنوبي   ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
شتنبف   27 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2012 تحت جقم 82209.
342I

FITICOF

 LE LUMINAIRE SUR
MESURE

إعالن متعدد  لقر ج ت

FITICOF
9 شاجع غسان كنفاني  قامة نبيلة ، 

30000، فاس  ملغرب
  LE LUMINAIRE SUR MESURE
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: جقم 52 

شاجع 22 عين هاجون - 30000 فاس 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.45729
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 30 درنبف 2019
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

حصص:  -1تفويت  جقم  قر ج 
 180 تفويت   لذي 6نص على ما6لي: 
هللا  عبد  سالوي  من  لسيد  حصة 
180 حصة من  لسيد سالوي حمزة 
من  لسيد  لسالوي  حصة   170
حصة من  لسيد سالوي  فهد و70 
محمد إلى  لسيد كطوع محمد أمين ـ 
تفويت 100 حصة من  لسيد سالوي 

محمد 100 حصة من  لسيد سالوي 
حصة من  لسيد   100 عبد  لكامل 
من  حصة   100 حسن   لودغيفي 
 لسيد شر 6بي ج�سى إلى  لسيد ملنوج 

فؤ د     
-2 ستقالة   ملسيف  جقم  قر ج 
 - ما6لي:  على  6نص   لقد6م:  لذي 
و  حسن   ستقالة  لسيد  لودغيفي 

 لسيد شر 6بي ج�سى
رد6د  مسيف  -3تعيين  جقم  قر ج 
ما6لي:  على  6نص  :  لذي  للشركة 
تعيين  لسيد كطوع محمد أمين مسيف 

رد6د للشركة  ملدة غيف محدوددة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
- لسيد كطوع محمد أمين : 20.000  
 40.000 فؤ د:  ملنوج  -  لسيد  دجهم 

دجهم
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 
 200  : أمين  محمد  كطوع  - لسيد 
 400 فؤ د:  ملنوج  -  لسيد  حصة  

حصة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 502/020.

347I

segex

UNI-CASH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

UNI-CASH  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملحل جقم 
05  لقطعة 3  قامة  لوفاء 2 طريق 
صفرو فاس  - 30000 فاس  ملغرب .

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.52999

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2020 فبف 6ر   03 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( خليفة   بن علي  
أصل  من  حصة  رتماعية   1.000
100 حصة لفائدة   لسيد )ة( طاجق  

كجوت بتاجيخ 03 فبف 6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   05 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 514.

348I

SAFI CONSULTANT

SOUVA TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT
عماجة ميمونة  لطابق  لثاني حي 

 لجريفات  سفي ، 42000،  سفي 
 ملغرب

SOUVA TRANS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 22 
زنقة لفقيه حي رنان عالن  سفي  - 

SAFI MAROC 42000
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

10193
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOUVA TRANS
نقل   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
نقل  و  لحساب  لغيف   لبضائع 
و  لنقل  لحساب  لغيف   ملستخدمين 

 لدولي.
 22 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - زنقة لفقيه حي رنان عالن  سفي  

.SAFI MAROC 42000

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   : بلعالية   سعيد   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   : بلعالية  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بلعالية  محمد   لسيد 

حي  عزي   بطوطة  شاجع  بن   113

.SAFI MAROC 42000  لدجعي 

عنو نه) (   لسيد سعيد بلعالية  

حي  عزي   بطوطة  شاجع  بن   113

.SAFI MAROC 42000  لدجعي 

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد سعيد بلعالية  

حي  عزي   بطوطة  شاجع  بن   113

SAFI MAROC 42000  لدجعي 

عنو نه) (  بلعالية  محمد   لسيد 

حي  عزي   بطوطة  شاجع  بن   113

SAFI MAROC 42000  لدجعي 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ   البتد ئية بآسفي  

2020 تحت جقم -.

349I

FIDERSER

STE IMEX FONOM

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

STE IMEX FONOM شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع بيف 

 نزج ن  ملرك   لتجاجي  دم  لطابق 

 الول جقم 55 سيدي سليمان - 

14200 سيدي سليمان  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.2721

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 فبف 6ر   05 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

نوج لد6ن  )ة(  تفويت  لسيد 

حصة  رتماعية   1.000 لكويس 

100 حصة لفائدة   لسيد  من أصل 

05 فبف 6ر  لبنتوهام   هند بتاجيخ  )ة( 

.2020

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 البتد ئية بسيدي سليمان  بتاجيخ 07 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 17/2020.

350I

Soft finances sarl

 STE EXTRAT CARBURANT
ET TRAVAUX DIVERS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

Soft finances sarl

شاجع بئف أنزج ن عماجة زين  جقم 4 ، 

12000، سيدي قاسم  لغرب

 STE EXTRAT CARBURANT ET

TRAVAUX DIVERS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 AVENUE وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 HASSAN II KHENICHET - 16000

سيدي قاسم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

28351

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   04

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 STE EXTRAT CARBURANT ET

.TRAVAUX DIVERS

مقاولة   -  : غرض  لشركة بإ6جاز 

 ألشغال  ملختلفة أو  لبناء.

- نقل  لبضائع..

 AVENUE : عنو ن  ملقر  الرتماعي

 HASSAN II KHENICHET - 16000

سيدي قاسم  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد كمال شويبة :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   : شويبة  سفيان   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  شويبة  كمال   لسيد 

 لحي  لجد6د قيادة  لخنيشات ررف 

 مللحة 12000 سيدي قاسم  ملغرب.

عنو نه) (  شويبة  سفيان   لسيد 

قيادة   لخنيشات  لجنوبية 

 12000 ررف  مللحة   لخنيشات 

سيدي قاسم  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  شويبة  كمال   لسيد 

 لحي  لجد6د قيادة  لخنيشات ررف 

 مللحة 12000 سيدي قاسم  ملغرب

عنو نه) (  شويبة  سفيان   لسيد 

قيادة   لخنيشات  لجنوبية 

 12000 ررف  مللحة   لخنيشات 

سيدي قاسم  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 11 بتاجيخ   البتد ئية بسيدي قاسم  

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.

351I

HEAVEN DREAM SARL

ARCHINGENIERING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ARCHINGENIERING SARL AU

 BD ZERKTOUNI 3 EME 59

 ETG N°8 Casablanca، 20300،

Casablanca Maroc

ARCHINGENIERING شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 59 

 BD ZERKTOUNI 3 EME ETG

 N°8 CASABLANCA 20100

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

322159

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2012 نونبف   14

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ARCHINGENIERING

أعمال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

متنوعة.

 59  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 BD ZERKTOUNI 3 EME ETG

 N°8 CASABLANCA 20100

.CASABLANCA MAROC

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  فاضل  محمد   لسيد 

 RES SMARA RUE 13 N 77

 OULFA  20300 CASABLANCA

.MAROC

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  فاضل  محمد   لسيد 

 RES SMARA RUE 13 N 77

 OULFA  20300 CASABLANCA

MAROC

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

درنبف 2012 تحت جقم 00222122.

352I

JIYAR JAOUAD

AZFA IMMOBILIER SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

AZFA IMMOBILIER SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لطابق 

 الج�سي جقم 12 حي  ملسيفة  لشطر 5, 

بركان  - 20300 بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2023

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2018 فبف 6ر   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AZFA : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.IMMOBILIER SARL

منعش   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

عقاجي.
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:  لطابق  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 الج�سي جقم 12 حي  ملسيفة  لشطر 5, 

بركان  - 20300 بركان  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيد فاجس عزوز 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   :  لسيد عز  لعرب هادف 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عزوز  فاجس   لسيد 
 ZWAANSHALS 285 3035 KM
 ROTTERDAM HOLLAND 3000

.ROTTEERDAM HOLLAND
 لسيد عز  لعرب هادف عنو نه) ( 
 TOCHTSTR 87A 3032SG
 ROTTERDAM HOLLAND 3000

.ROTTEERDAM HOLLAND
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عزوز  فاجس   لسيد 
 ZWAANSHALS 285 3035 KM
 ROTTERDAM HOLLAND 3000

ROTTEERDAM HOLLAND
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   13 بتاجيخ  ببفكان    البتد ئية 

2018 تحت جقم 80.
353I

STE SAYLI SARLAU

STE SAYLI SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 ستدج ك خطٍإ

بالجريدة  وقع  خطٍإ   ستدج ك 
 لرسمية

STE SAYLI SARLAU
 ، مرران1  نوج  تجزئة   52 جقم 

50000، مكناس  ملغرب
STE SAYLI SARLAU شركة ذ ت 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
جقم  مقرها  إلرتماعي  وعنو ن   

 50000  -   1 تجزئة نوج مرران   52
مكناس  ملغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدج ك   
 لرسمية عدد 5595 بتاجيخ 22 6نا6ر 

.2020
:   لحل  ملسبق للشركة  بدال من 
قفل  لتصفية.تم  لتقرير  و  نجاز 
باملحكمة  لتجاجية   ال6د ع  لقانوني 
بمكناس بتاجيخ  07 6نا6ر 2020 تحت 

جقم 5522
6قرأ :  في حين  ن  المر 6تعلق بقفل 
 لتصفة و  بر م دمة  ملصفي  لسيد 
لتقرير  بعد  نجاز  زجكوني.   لياس 
تم  ال6د ع  لقانوني  قفل  لتصفية. 
بتاجيخ  بمكناس  باملحكمة  لتجاجية 

17 درنبف 2019 تحت جقم 5522
 لباقي بدون تغييف.

354I

Gloria Business Center

 FIL INTERNATIONAL
RECRUTEMENT AGENCY

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

Gloria Business Center
 Bd Zerktouni Rés les Fleurs

  12émé Etage, Appt 37
 59 Casablanca، 20360،

Casablanca Maroc
 FIL INTERNATIONAL

 RECRUTEMENT AGENCY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 59 شاجع 
 لزجقطوني، إقامة  لزهوج،  لطابق 

9  لرقم 22، - 20320  لد ج  لبيضاء 
 ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.730052
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2019 6وليوز   12 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( محمد بوسرو ل  
أصل  من  حصة  رتماعية   1.000

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

6وليوز   12 بتاجيخ  رزليوتو  بوجتو  

.2019

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 4382.

355I

CRA CONSEIL

RAMO BAT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CRA CONSEIL

29, شاجع محمد  لسادس عماجة 

ف1 جقم 12 ، 20500،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

RAMO BAT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 

 ETAGE 1 BOULEVARD ,841

 DAKHLA CITE DJEMAA - 20430

 لد ج لبيضاء   ملغرب.

تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.182049

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 6نا6ر   02 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

6وسف   )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  رتماعية   50  لعثماني 

)ة(   100 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

محمد  طاج بتاجيخ 02 6نا6ر 2020.

)ة(  ملصطفى   تفويت  لسيد 

من  حصة  رتماعية   50  لبجدلي 

)ة(   100 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

محمد  طاج بتاجيخ 02 6نا6ر 2020.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 27 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 728421.

352I

CRA CONSEIL

RAMO BAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

CRA CONSEIL
29, شاجع محمد  لسادس عماجة 

ف1 جقم 12 ، 20500،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

RAMO BAT شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

و عنو ن مقرها  الرتماعي 
 ETAGE 1 BOULEVARD ,841

 DAKHLA CITE DJEMAA - 20430
 لد ج لبيضاء .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.182049
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تحويل   2020 6نا6ر   02  ملؤجخ في 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 728421.

357I

CRA CONSEIL

RAMO BAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

CRA CONSEIL
29, شاجع محمد  لسادس عماجة 

ف1 جقم 12 ، 20500،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

RAMO BAT  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 
 ETAGE 1 BOULEVARD ,841

 DAKHLA CITE DJEMAA - 20430
 لد ج لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.182049
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   02  ملؤجخ في 
مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة(  طاج 

محمد كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 27 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 728421.
358I

FIDERSER

STE  TRADIV TABBAA 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

 STE  TRADIV TABBAA شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 
 ملحمد6ة جقم 123 كر ج جقم 2 - 
14200 سيدي سليمان  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2859
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  STE   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TRADIV TABBAA
منعش   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
نقل   - -  الشغال  ملختلفة  عقاجي 

 الشخاش.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 -  2 جقم  كر ج   123 جقم   ملحمد6ة 

14200 سيدي سليمان  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 20.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لتباع محمد :  200 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   لسيد  لتباع 
حي  لسالم بلوك 38 جقم 14  14200 

سيدي سليمان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد   لسيد  لتباع 
حي  لسالم بلوك 38 جقم 14 14200 

سيدي سليمان  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بسيدي سليمان  بتاجيخ 11 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 19/2020.
359I

HK CONSULTING

MYAQUA SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HK CONSULTING
 ROUTE DE L›UNITE RES
 ASSALAM GH 1 A 2 AIN

 SEBAA CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

MYAQUA SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 42 شاجع 
 لزجقطوني  لطابق  لثاني  لشقة 
جقم 2  لد ج  لبيضاء 20000  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
452227

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MYAQUA SARL AU
معالجة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
محطات  صيانة  و  إنشاء   ملياه، 
و  لصناعية،  معالجة  ملياه  ملنزلية 
رميع  عموما  و  تجهيز  ملسابح، 
 لعمليات  لصناعية و  لتجاجية  لتي 

تساهم في تطوج  لشركة..
42 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 
 لزجقطوني  لطابق  لثاني  لشقة 
20000  لد ج  2  لد ج  لبيضاء  جقم 

 لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد فر ج حمزة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
حي   لسيد فر ج حمزة عنو نه) ( 
 11 عماجة   2  لقدس إقامة  لبستان 
جقم 1 سيدي  لبفنو�سي 20210  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حي   لسيد فر ج حمزة عنو نه) ( 
 11 عماجة   2  لقدس إقامة  لبستان 
جقم 1 سيدي  لبفنو�سي 20210  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730210.
320I

HK CONSULTING

RAKI ENERGY SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HK CONSULTING
 ROUTE DE L›UNITE RES
 ASSALAM GH 1 A 2 AIN

 SEBAA CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

RAKI ENERGY SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي رنان أهل 
لغالم مجموعة سكنية 3 عماجة 12 
متجر جقم 5 مد6ونة - 29490  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
452327

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 RAKI  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.ENERGY SARL AU
دج سة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
أنظمة  لطاقة  ملتجددة  وتنفيذ 
و لشركات  و ملجتمعات  لألفر د 
و ملز جعين،  لصيانة،  وعموما رميع 
 لعمليات  لصناعية و  لتجاجية  لتي 

تساهم في تطوج  لشركة..
رنان   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
أهل لغالم مجموعة سكنية 3 عماجة 
 29490  - مد6ونة   5 جقم  متجر   12

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لر قي عبد هللا 

حصة بقيمة 1.000 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عبد هللا   لسيد  لر قي 
سال   324 عماجة   24 عماجة   2 بيتي 

 لجد6دة 11100 سال  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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عنو نه) (  عبد هللا   لسيد  لر قي 
سال   324 عماجة   24 عماجة   2 بيتي 

 لجد6دة 11100 سال  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730372.
321I

CENTRE ISLA PRIVE 

CENTRE ISLA PRIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 ستدج ك خطٍإ

 ستدج ك خطٍإ وقع بالجريدة 
 لرسمية

CENTRE ISLA PRIVE
529 إقامة مريم شقة جقم 9  ملسيفة 

C 1 مر كش ، 40140، مر كش 
 ملغرب

CENTRE ISLA PRIVE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 وعنو ن مقرها  إلرتماعي 529,  
إقامة مريم  لشقة جقم 9  ملسيفة 
1 -س- مر كش - 40000 مر كش 
 ملغرب  - 40000 مر كش    ملغرب .

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدج ك   
 11 بتاجيخ   5589 عدد   لرسمية 

درنبف 2019.
بدون  مع  لتدجي    : من  بدال 

شهاذ ت
6قرأ : مع  لتدجي  بدون دبلومات

 لباقي بدون تغييف.
322I

RL CONSULTING

 INSURANCE OF AFRICA
« HOLDINGS « IOA

شركة  ملساهمة
قفل  لتصفية

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME ETAGE ،
20100، CASABLANCA MAROC
 Insurance Of Africa Holdings «

IOA » شركة  ملساهمة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : 81-
 AVENUE DES FORCES 83

 ARMÉES ROYALES - 20000
.CASABLNACA MAROC

قفل  لتصفية
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.258277
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2012 تقرج حل  30 درنبف   ملؤجخ في 
 Insurance Of Africa Holdings
مبلغ  شركة  ملساهمة   «  « IOA
وعنو ن  دجهم   500.000 جأسمالها 
 AVENUE  81-83 مقرها  إلرتماعي 
 DES FORCES ARMÉES ROYALES
 - 20000 CASABLNACA MAROC
طريق  عن  ممتص  لرأسمال  نتيجة 

 لخسائر  ملتف كمة.
و عين:

و   RAFIK  LAKHDAR )لسيد)ة 
 Rabat Hay Ryad – 15, عنو نه) ( 
 rue Eugénia, Secteur 6, Bloc A
 11100 CASABLANCA MAROC

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 81-83 وفي   2019 درنبف   23 بتاجيخ 
 AVENUE DES FORCES ARMÉES
 ROYALES - 20100 CASABLANCA

.MAROC
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 04 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729358.
323I

HEAVEN DREAM SARL

ASTERIA CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ASTERIA CAR SARL
 RUE IBN MOUNIR 1ER ETG 84
 N° 53 MAARIF CASABLANCA

 Casablanca، 20100،
Casablanca Maroc

ASTERIA CAR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 RUE 84 وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 IBN MOUNIR 1ER ETG N° 53

 MAARIF - 20100 CASABLANCA
MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455577

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ASTERIA CAR
تأريف   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياج ت بدون سائق.
 RUE 84  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 IBN MOUNIR 1ER ETG N° 53
 MAARIF - 20100 CASABLANCA

.MAROC
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 MOHAMMED EL  لسيد 
حصة   HARCHAOUI :  2.500

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 LAMIA BCHAIKIR  لسيدة 
دجهم   100 بقيمة  حصة   :  2.500

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 MOHAMMED EL  لسيد 
 RUE  59 عنو نه) (   HARCHAOUI
 SIJILMASSA BELVEDERE 20100

.CASABLANCA MAROC
 LAMIA BCHAIKIR  لسيدة 
 RES NAJAT BD  22 عنو نه) ( 
 ALSACE ETG 3 APPT 74 BENJDIA

.20100 CASABLANCA MAROC

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 MOHAMMED EL  لسيد 

 RUE  59 عنو نه) (   HARCHAOUI

 SIJILMASSA BELVEDERE 20100

CASABLANCA MAROC

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729529.

324I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

DAR AFKAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

400, شاجع محمد  لزجقطوني 

 لطابق  لثاني،  لرقم 12 400, شاجع 

محمد  لزجقطوني  لطابق  لثاني، 

 لرقم 12، 20000،  لد ج  لبيضاء 

MAROC

DAR AFKAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 

 Lot N°27 Lotissement

 Nawras Dar Bouazza Dar

  Bouazza Casablanca 20000

.CASABLANCA MAROC

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.184243

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرج حل   2019 نونبف   30  ملؤجخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

جأسمالها  مبلغ    DAR AFKAR

مقرها  وعنو ن  دجهم   300.000

 Lot N°27 Lotissement  إلرتماعي 

 Nawras Dar Bouazza Dar

  Bouazza Casablanca 20000

CASABLANCA MAROC نتيجة ل : 

 LA CAUSE DE LA DISSOLUTION

 EST LIÉE A UN MARCHE NON

.ENCORE MATURE
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 Lot ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 n°27 lotissement Nawrass  Dar
  Bouazza Casablanca 20000

 .Casablanca Maroc
و عين:

  SAAD  لسيد)ة(  
 BENMAKHLOUF ANDALOUSSI
 Lot Naourass N عنو نه) (  و 
 362 Dar Bouazza 20000
كمصفي   CASABLANCA MAROC

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود 
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
 L’assemblée général confère  :
 tous les pouvoirs au porteur d’un
 original d’un extrait ou d’une
 copie des présentes à l’effet
 d’accomplir toutes les formalités

de publicité qu’il appartiendra
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

درنبف 2019 تحت جقم 724892.
325I

CASA MANAGEMENT

بوينو كاف
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

CASA MANAGEMENT
 BD RAHAL MESKINI N° ، 54

20300، CASABLANCA MAROC
بوينو كاف شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي ١٠ شاجع 
 لحرية  لطابق  لثالت شقة جقم ٦ - 

20300  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.252719

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 04 نونبف 2019 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
شاجع  لحرية  لطابق  لثالت   ١٠«

- 20300  لد ج  لبيضاء  شقة جقم ٦ 

إلى » لحي  لصناعي جقمء7ـ2   ملغرب» 

بنسليمان    27200  - بنسليمان 

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729802.

322I

LA REUSSITE CONSEIL

FOUN STARS TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

LA REUSSITE CONSEIL

 Hay Tarik Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage Sidi Bernoussi . ، 20600

 لد ج لبيضاء  ملغرب

FOUN STARS TRAVAUX  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

صبفي بورمعة  لطابق  الول جقم 2  

- 20080  لد ج لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2019 نونبف   11  ملؤجخ في 

للشركة  لسيد)ة(   رد6د  مسيف 

فوناس   ملختاج كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 15 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 727134.

327I

LA REUSSITE CONSEIL

AL WIFAQ COM
إعالن متعدد  لقر ج ت

LA REUSSITE CONSEIL

 Hay Tarik Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage Sidi Bernoussi . ، 20600

 لد ج لبيضاء  ملغرب

AL WIFAQ COM »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 12 زنقة 
صبفي بورمعة  لطابق  الول جقم 
2  لد ج لبيضاء - -  لد ج لبيضاء 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 02 6نا6ر 2020
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
تفويت 500 حصة من  لسيد  مباجك 
رمال  لحنفي   لحنفي  لى  لسيد 

بقيمة 100 دجهم للحصة
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
 تسمية  لسيد رمال  لحنفي كمسيف 
من  بدال  محددة  غيف  لفتفة  وحيد 
قدم   لسيد  مباجك  لحنفي   لذي 

 ستقالته 
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
من  للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
ذ ت  شركة  وحيد  لى  بشريك 

 ملسؤولية  ملحدودة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

تم تعد6ل  لقانون  السا�سي للشركة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 03 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729217.
328I

FIDUORGA

LI LOGISTICS  sarl
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،
Casablanca MAROC

LI LOGISTICS  sarl شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 10  زنقة 
 لحرية . لطابق 3  لشقة 5 - 20013 

MAROC لد ج  لبيضاء 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452247
 04 عقد حر مؤجخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 فبف 6ر 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LOGISTICS  sarl
:  لغرض  بإ6جاز  غرض  لشركة 
في  ملغرب أو في  سو ء   ، من  لشركة 

 لخاجج:
•  لنقل  لوطني

رميع  لعمليات   ، وبشكل عام   -
و لزج عية  و لصناعية   لتجاجية 
و لعقاجية و ملالية ، ورميع  ملهن  لتي 
قد ترتبط بشكل مباشر أو غيف مباشر 
قد  أو  لتي  أعاله  باألشياء  ملذكوجة 
تعزز تحقيقها وتنميتها ، وأي مشاجكة 
بمور  أ6ا   ، مباشرة أو غيف مباشرة 
كان  لشكل ، في  لشركات  لتي تسعى 
لتحقيق أهد ف مماثلة أو ذ ت صلة..
10  زنقة  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 
 لحرية . لطابق 3  لشقة 5 - 20013 

.MAROC لد ج  لبيضاء 
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  إلآله  بن جشد :  500 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   :  لسيد محمد أمين لحلو 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
جشد  عبد  إلآله  بن   لسيد 
حي موآلي عبد هللا إقامة  عنو نه) ( 
 ملناج عماجة ن شقة 21 عين  لشق  0 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
 لسيد محمد أمين لحلو عنو نه) ( 
 0 بولو    482 بانوج ميك جقم  شاجع 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
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و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

جشد  عبد  إلآله  بن   لسيد 

حي موآلي عبد هللا إقامة  عنو نه) ( 

 ملناج عماجة ن شقة 21 عين  لشق  0 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب

 لسيد محمد أمين لحلو عنو نه) ( 

 0 بولو    482 بانوج ميك جقم  شاجع 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730292.

329I

STE FIACCOF 

 STE LG INTERNATIONAL
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE LG INTERNATIONAL SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 99 
زنقة هوجس عين  لشقف - 30000 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21957

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE LG : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.INTERNATIONAL SARL

نقل   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع   لدولية   الستف د و  لتصد6ر  

 لتجاج  لعامة.

 99 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 30000  - زنقة هوجس عين  لشقف 

فاس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
  :  لسيد كاجلو فرنسيسكو لطيفز  
500 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
 500   : كستنيتي  هيكو   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
لطيفز   فرنسيسكو  كاجلو   لسيد 
عنو نه) (  6طاليا 00 جوماغنا  6طاليا.
عنو نه) (  كستنيتي  هيكو   لسيد 

 6طاليا 00 ملباجدو  6طاليا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
لطيفز   فرنسيسكو  كاجلو   لسيد 
عنو نه) (  6طاليا 00  6طاليا  6طاليا

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 203.
370I

cabinet abda conseil et management

 SAFAOUI KHADAMAT
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et
management

جقم 4  لطابق  لتاني طريق سيدي 
و صل  لحي  لصناعي ، 42000، 

 سفي  سفي
 SAFAOUI KHADAMAT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 N°20 وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 RUE MARRAKECH Q CHEF
 MBAREK CHEMAIA - 46053

YOUSSOUFIA MAROC
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2215

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SAFAOUI KHADAMAT SARL

.AU

 TRAVAUX : غرض  لشركة بإ6جاز

DIVERS OU CONSTRUCTION

TRAVAUX DE GENIE CIVIL

.COMMERCE NEGOCE

 N°20  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 RUE MARRAKECH Q CHEF

 MBAREK CHEMAIA - 46053

.YOUSSOUFIA MAROC

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
صالح  لد6ن  لصفوي    لسيد 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
صالح  لد6ن  لصفوي   لسيد 

دو ج  لخو لف  لشماعية  عنو نه) ( 

 ليوسفية 42053  ليوسفية  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
صالح  لد6ن  لصفوي   لسيد 

دو ج  لخو لف  لشماعية  عنو نه) ( 

 ليوسفية 42053  ليوسفية  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 03 بتاجيخ  باليوسفية    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.

371I

شركة  CAFE CORALIA    ش.م.م بشريك وحيد

R.M CIME
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة  R.M CIME    ش.م.م بشريك 
وحيد

جقم 188 ، تجزئة  فضيلة 3 ، طريق 
عين  لشقف - فاس ، 30050، فاس 

 ملغرب
R.M CIME شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 188 

، تجزئة  فضيلة 3 ، طريق عين 
 لشقف - فاس - 30050 فاس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21749

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 R.M  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CIME
:  لتسويق  غرض  لشركة بإ6جاز 
أو  لتجزئة  أو شبه  لجملة  بالجملة 
أنو ع  ورميع  مو د  لبناء  لجميع 

 لخش  ،
من  لباطن  ،  لتعاقد  -  لتوزيع 
،  لنقل  ،  الستئجاج  ،  لتقد6م 
 ، ،  الستيف د  مختلف  ألعمال   ،

 لتصد6ر ،
و ألعمال   ، تطوير  لعقاج ت   -
 لتف بية ، و لصرف  لصحي ، وتطوير 

 لعقاج ت  لسكنية ،
    -  ملشاجكة  ملباشرة أو غيف  ملباشرة 
رميع  في   ، وسيلة  بأي   ، للشركة 
أو  لشركات  لتي   ألعمال  لتجاجية 
إنشاؤها  أو  لتي سيتم  إنشاؤها  6تم 
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بالغرض  مرتبطة  تكون  قد  و لتي   ،

 ملشتفك ، وال سيما عن طريق إنشاء 

شركات رد6دة أو مساهمات أو جعا6ة 

شر ء  ألسهم  إعادة  أو  أو  شتف ك 

أو  الندماج  أو  لحقوق  الرتماعية 

إد جة  في  أو  لجمعيات  أو  لتحالف 

 ملشاجكة أو  لتأريف ،

رميع  لعمليات   ، عموًما   -

و ملالية  و لتجاجية   لصناعية 

قد  و لتي  وغيف  ملنقولة  و ملنقولة 

مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 

ورميع  لكائنات  بكائن  لشركة 

 ملماثلة أو ذ ت  لصلة ،

جقم   : .عنو ن  ملقر  الرتماعي 

طريق   ،  3 فضيلة  تجزئة    ،  188

30050 فاس   - - فاس  عين  لشقف 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 EL أحمد  ملنيوي   لسيد 

MANIOUI Ahmed :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 EL أحمد  ملنيوي   لسيد 

جقم  عنو نه) (   MANIOUI Ahmed

188 ، تجزئة  فضيلة 3 ، طريق عين 

 لشقف - فاس 30050 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 EL أحمد  ملنيوي   لسيد 

جقم  عنو نه) (   MANIOUI Ahmed

188 ، تجزئة  فضيلة 3 ، طريق عين 

 لشقف - فاس 30050 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   28 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 399.

372I

CLICKING CONSEIL MAROC

BENKRIM IMMOBILIER
إعالن متعدد  لقر ج ت

CLICKING CONSEIL MAROC
شاجع موالي عبد هللا تجزئة  لبستان 
زنقة  لفردوس جقم 80 ، 40090، 

مر كش  ملغرب
BENKRIM IMMOBILIER »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: فضل 
هللا  لطابق  الج�سي جقم 89 سيبع - 

40000 مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.88403

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 04 6وليوز 2018

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
أسهم  بيع  قبول  على  تم  التفاق 
،  لحامل  بنكريم  محسن   لسيد 
 ،  EE 255928 للبطاقة  لوطنية جقم
)مائتان وخمسون(  سهم   250 و هم 
منهما  لكل  دجهم   100 قيمة  من 
  000,00  25 قدجها  إرمالية  بقيمة 
دجهم )خمسة وعشرون ألف دجهم( 
وهي   ،  BPL FINANCES لشركة  
سيتم  ذلك  بعد  فرنسية.  شركة 
 - توزيع جأس  ملال على  لنحو  لتالي: 
سبعمائة   ، بنكريم  محسن   لسيد 
-شركة  سهم.    750 وخمسون سهم 
BPL FINANCES ، مائتان وخمسون 

سهم 250 ... ...  سهم.
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
يعلن  لجمع  لعام عن تحول  لشكل 
ذ ت  شركة  من  للشركة   لقانوني 
مسؤولية محدودة من شريك و حد 
)SARLAU( إلى شركة ذ ت مسؤولية 

 .(SARL( محدودة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
تعد6ل  لنظام  يعلن  لجمع  لعام 
وتحد6ث  للشركة  لقد6م   ألسا�سي 

 لنظام  ألسا�سي

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6وليوز   18 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2018 تحت جقم 330191.
373I

FIDUORGA

EXPERT ANTO   sarl
إعالن متعدد  لقر ج ت

FIDUORGA
 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،
Casablanca MAROC

EXPERT ANTO   sarl »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 33. زنقة 
ليوناج دفن�سي دجب غلف - 0  لد ج 

.MAROC لبيضاء 
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.413327

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 30 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

 ملو فقة على بيع  ألسهم
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
 ستقالة مسيف وتأكيد إد جة  لشريك 

 لباقي 
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
حويل ،  عتباًج  من هذ   ليوم ، شركة 
 ملسؤولية  ملحدودة ، إلى شركة ذ ت 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
7:  لذي 6نص على  و   2 بند جقم 
بيع  لوحذ ت.  ما6لي:   ملو فقة على 
تالحظ  لجمعية  لعامة غيف  لعاد6ة:  
عمر  بن  إسماعيل  نقل  لسيد 
على  حائز  من  لجنسية  ملغربية. 
 500 من   538191 جقم   CIN جقم 
نجم  سفيان  لصالح  لسيد  سهم 
 CIN N °  ، من  لجنسية  ملغربية   ،
BJ321725.            و فق بحتة وقال 
 ملهام ببساطة.  ونتيجة لذلك ، تقرج 
 لجمعية  لعامة تعد6ل  ملادتين 2 و 7 

من  لنظام  ألسا�سي على  لنحو  لتالي:  
7:  ملساهمات وجأس  ملال   -  2  ملادة 
 ملشتفك جأس  ملال  لثابت ثابت على 
100.000.00 دجهم )مائة ألف دجهم( 
، وينقسم إلى 1000 سهم بقيمة 100 
مدفوع   ، كامل  لكل  شتف ك  دجهم 
بالكامل ومخصص للشريك  لوحيد 
بما 6تناس  مع مساهماته ، وهي:  1. 
وحدة   1000  ، نجم   لسيد سفيان 
نادوج  في   08/01/1987 مو ليد  من 
،      يسكن في  لد ج  لبيضاء ، غاندي 
إم. 5  2 آب 3 غاندي مول. معاجيف. 
جقم  بطاقة  لهوية  لوطنية  حامل 

.BJ321725
على  6نص  15:  لذي  جقم  بند 
غيف  6حيط  الرتماع  لعام  ما6لي:  
باستقالة  لسيد  علما   لعادي 
إسماعيل بن عمر من منصبه كمد6ر 
، ويمنحه إبر ء ذمة كاملة ونهائية من 
إد جته ويقرج تأكيد:  1.  لسيد سفيان 
حامل بطاقة  لهوية  لوطنية   ، نجم 
كمد6ر  منصبه  في   .BJ321725 جقم 
لفتفة غيف محدودة.    ونتيجة لذلك ، 

بند جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي:  
تحويل  تقرج  لجمعية  لعمومية 
شركة   ، هذ   ليوم  من  ،  عتباًج  
 ملسؤولية  ملحدودة ، إلى شركة ذ ت 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730272.

374I

centre de conseil fiduciaire

 STE DHIA DES AFFAIRES
LIBERALES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

centre de conseil fiduciaire
جقم 4  لطابق  الول ساحة  ملسجد 
 العظم صندوق  لبف6د 203  بن 
 حمد ، 22050،  بن  حمد  ملغرب

 STE DHIA DES AFFAIRES
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LIBERALES شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لرقم 175 

بلوك 11 خو دجية  لجد د خريبكة - 

22000 خريبكة  ملغرب.

حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.1287

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرج   2019 درنبف   24 في   ملؤجخ 

ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STE DHIA ذ ت  لشريك  لوحيد 

مبلغ    DES AFFAIRES LIBERALES

وعنو ن  دجهم   10.000 جأسمالها 

بلوك   175 مقرها  إلرتماعي  لرقم 

 - خريبكة  خو دجية  لجد د   11

 : ل  نتيجة  خريبكة  ملغرب   22000

توقيف  لنشاط.

ب  لرقم  مقر  لتصفية  حدد  و 

خو دجية  لجد د   11 بلوك   175

خريبكة - 25000 خريبكة  ملغرب. 

و عين:

و  شفيق   لعقيلي   لسيد)ة(  

شعي   زنقة  لشيخ   59 عنو نه) ( 

لحسن  بن  حمد  دجب  لحاج 

22050  بن  حمد  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

زنقة   59 عنو ن  ملصفي هو  لرقم   :

لحسن  دجب  لحاج  شعي    لشيخ 

 بن  حمد

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخريبكة  بتاجيخ 05 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 20.

375I

FIDUC SIMPL SERVICE

MATOCA TRADEE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUC SIMPL SERVICE

 BD LA GIRONDE ETG 3 N°9، 23

20500، CASABLANCA MAROC

MATOCA TRADEE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 

 Casablanca  26 n° 4 Hay El

 Inara Ain Chok - 20470 CASA

.MAROC

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.401587

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 تقرج حل  02 شتنبف   ملؤجخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

MATOCA TRADEE  مبلغ جأسمالها 

مقرها  وعنو ن  دجهم   100.000

 Casablanca  26 n° 4  إلرتماعي 

 Hay El Inara Ain Chok - 20470

 PAS  : ل  نتيجة   CASA MAROC

.D’ACTIVITE

 HAY EL و حدد مقر  لتصفية ب 

 INARA RUE 26 N° 24 AIN CHOK

 .- 20470 CASA MAROC

و عين:

  ABDELKADER  لسيد)ة(  

  Casablanca عنو نه) (  و   CHIHEB

 26 n° 4 Hay El Inara Ain Chok

كمصفي   20470 CASA MAROC

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 20 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

نونبف 2019 تحت جقم 720705.

372I

GALAXY COMPT SARL

BELACHKAR TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GALAXY COMPT SARL
  Av Mohamed Ben Al Hassan
 Al Ouazzani Rés Nabil -n° 3
 Tétaoun ، 93000، tetouan

maroc
BELACHKAR TRANS  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

 RC Imm وعنو ن مقرها  إلرتماعي
  Rahma 3 Route Cabo Negro

  -Martil  Martril  93000 Tétouan
 maroc

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
22351

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. BELACHKAR TRANS
 : بإ6جاز  غرض  لشركة 

. TRANSPORT DE PERSONNEL
 RC Imm : عنو ن  ملقر  الرتماعي
  Rahma 3 Route Cabo Negro
  -Martil  Martril  93000 Tétouan

. maroc
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 BELECHKAR  لسيد 
حصة   ABDELKADER  :  1.000

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 BELECHKAR  لسيد 
 Hay عنو نه) (    ABDELKADER
  Ahrik Av Addora n° 17 -Martil

. 93000 MARTIL  MAROC
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 BELECHKAR  لسيد 
 Hay عنو نه) (    ABDELKADER
  Ahrik Av Addora n° 17 -Martil

 93000 MARTIL   MAROC
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   23 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0139.

377I

موثق

KGB IMMOBILIER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

موثق
120 شاجع موالي  دجيس  الول 
 فامة د ج موالي  دجيس  لطابق 

 لثاني جقم 2  لد ج لبيضاء ، 20500، 
 لد ج لبيضاء  ملغرب

KGB IMMOBILIER شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي طريق 

3020 سيدي مسعود بوسكوجة - 
27182  لد ج لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
35128

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2018 أبريل   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 KGB  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMMOBILIER
:  النعاش  غرض  لشركة بإ6جاز 

 لعقاجي.
طريق   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - بوسكوجة  مسعود  سيدي   3020

27182  لد ج لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة خدوج بن د6  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة خدوج بن د6  عنو نه) ( 
طريق 2030 سيدي مسعود بوسكوجة 

27182  لد ج لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
غز لي  حسن  محمد   لسيد 
سيدي   2030 طريق  عنو نه) ( 
 27182 بوسكوجة  مسعود 

 لد ج لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 09 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

درنبف 2019 تحت جقم 722258.
378I

maitre zirari nadia

كولدن ميتال
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

maitre zirari nadia
 sidi maarouf rond point
 moustakbal ، 20520،

casablanca maroc
كولدن ميتال  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

شفشاوني ك.م 10300 ك   سيدي 
 لبفنو�سي - 20200  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.99349
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرج حل  17 درنبف   ملؤجخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد كولدن ميتال   مبلغ 
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
شفشاوني  شاجع  مقرها  إلرتماعي 
ك.م 10300 ك   سيدي  لبفنو�سي - 
20200  لد ج  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : توقف نشاط  لشركة.
شاجع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
ك   سيدي   10300 شفشاوني ك.م 
20200  لد ج  لبيضاء   -  لبفنو�سي 

 ملغرب. 
و عين:

ولد  لهاشمي   شكي      لسيد)ة( 
149شاجع لحسن ويد ج  و عنو نه) ( 
 07 طابق  ريم  دجج  إقامة  لنسيم 
20200  لد ج  10  لبيضاء  شقة 
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 07 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 722220.
379I

maitre zirari nadia

بهجة روود انديستخي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

maitre zirari nadia
 sidi maarouf rond point
 moustakbal ، 20520،

casablanca maroc
بهجة فوود  نديستخي  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
شفشاوني ك.م 10300 ك   سيدي 
 لبفنو�سي - 20200  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.300297
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرج حل  17 درنبف   ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ  فوود  نديستخي    بهجة 
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
شفشاوني  شاجع  مقرها  إلرتماعي 
ك.م 10300 ك   سيدي  لبفنو�سي - 
20200  لد ج  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : توقف نشاط  لشركة.
شاجع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
ك   سيدي   10300 شفشاوني ك.م 
20200  لد ج  لبيضاء   -  لبفنو�سي 

 ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( شكي     ولد  لهاشمي  
149شاجع لحسن ويد ج  و عنو نه) ( 
 07 طابق  ريم  دجج  إقامة  لنسيم 
20130  لد ج  10  لبيضاء  شقة 
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 07 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 722219.

380I

STE FIDUCONFIANCE

 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي فاس 

شوج، ب 1، بالطو 404-405، فاس 

- 30000 فاس  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.455213

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤجخ في 20 درنبف 2019 تقرج إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت  لتسمية - و 

 لكائن بالعنو ن شوج 10 بالطو 003 

 2000  - نيف شوجباجك    لد ج لبيضاء 

من  و  ملسيف   لد ج لبيضاء  ملغرب 

طرف  لسيد)ة( زجوق محمد  مين .

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 03 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729158.

381I

Medall Project

EAT REPEAT AND  SHARE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

 EAT REPEAT AND  SHARE شركة

SARL  à AU

جأسمالها مئة أالف دجهم

19653-Izegane سجل تجاجي جقم

 لعيون

قر ج  لشريك  لوحيد 

 قرج  لشريك  لوحيد لشركة 

  EAT REPEAT AND  SHARE

 SARL  à  AU

ما 6لي:

4عماجة  فتح فرع للشركة ب: جقم 

سركاو  كاد6ر  بن  حد ئق  كاد6ر   9

 لكبفى تحت  سم 

    FAST MONKEY FOOD

باملحكمة  تم   ال6د ع  لقانوني 

جقم  تحت  للعيون   البتد ئية 

.255/2020

382I
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SOMA

 GENERAL COMPANY
 MAINTENANCE WIND

POWER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOMA
 RUE CARNOT RESIDENCE

 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 GENERAL COMPANY

 MAINTENANCE WIND POWER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ANGLE وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 RUE GIBRALTAR ET ALGECIRAS,

 RESIDENCE ALJAZIRA
 KHADRAE, 1ER ETAGE,

 BUREAU N° 6  TANGER 90000
TANGER MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103789

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 GENERAL COMPANY  :
.MAINTENANCE WIND POWER
 : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 MAINTENANCE DE L’ENERGIE
 ÉOLIENNE ET MAINTENANCE

.EN GÉNÉRAL
 ANGLE  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 RUE GIBRALTAR ET ALGECIRAS,
 RESIDENCE ALJAZIRA
 KHADRAE, 1ER ETAGE, BUREAU
 N° 6  TANGER 90000 TANGER

.MAROC
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد وليد سعد أبو شهدة :  38 
حصة بقيمة 1.000 دجهم للحصة .

 لسيد عبد هللا بن فريح بن غازي 
 1.000 بقيمة  حصة   37   :  لعنزي 

دجهم للحصة .
 20   : مصطفى  لبصط   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 دجهم للحصة .
 5   :  لسيد  سماعيل  لبصط 

حصة بقيمة 1.000 دجهم للحصة .
  لسيد وليد سعد أبو شهدة : 38 

بقيمة 38.000 دجهم.
 لسيد عبد هللا بن فريح بن غازي 

 لعنزي : 37 بقيمة 37.000 دجهم.
 20  : مصطفى  لبصط   لسيد 

بقيمة 20.000 دجهم.
 5  :  لسيد  سماعيل  لبصط 

بقيمة 5.000 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
شهدة  أبو  سعد  وليد   لسيد 
تجزئة  فلوجي  فال  حي  عنو نه) ( 
 90000  03 طابق   28  لبساتين جقم 

طنجة  ملغرب.
 لسيد عبد هللا بن فريح بن غازي 
عنو نه) (  ملد6نة  ملنوجة   لعنزي 

41311  ملد6نة  ملنوجة  لسعود6ة.
مصطفى  لبصط   لسيد 
19جقم  حي  لريصاني زنقة  عنو نه) ( 

7 90000 طنجة  ملغرب.
 لسيد  سماعيل  لبصط 
دو ج  زهيف  لباطة  عنو نه) ( 
بلقصيفي   12150  لصفصاف  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
شهدة  أبو  سعد  وليد   لسيد 
تجزئة  فلوجي  فال  حي  عنو نه) ( 
 90000  03 طابق   28  لبساتين جقم 

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 2302012.

383I

JBR CONSEILS

STE BELCHAR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

JBR CONSEILS
812شقة جقم 2  لطابق  الول تجزئة 

 ملساج  لحي  لصناعي مر كش ، 
410000، مر كش  ملغرب

STE BELCHAR SARL »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: جقم 
22 تجزئة  ملركز وجز ز ت  - 4500 

وجز ز ت  ملغرب .
»مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.1019
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 05 نونبف 2019
مالءمة  لنظام  ألسا�سي  تقرج 
مقتضيات  لقانون:  مع  للشركة 
قرج  لجمع  لعام  الستثنائي تجد6د 
ومحمد  بن  ليماني  أحمد   لسادة 
 لعربي  لشرفي في مهامهما كمد6رين 
 SOCIETE«باسم للشركة  ملعروفة 
غيف  لفتفة   ،BELCHAR« SARL
ذمة  إبر ء  ويمنحانهم  محدودة، 

وكاملة إلد جتهم حتى  آلن.
قرج  لجمع  ذلك،  إلى  باإلضافة 
رميع  لصالحيات  منح   لعام 

للمد6رين من أرل:
أو  بالبيع  عقود  لوعد  توقيع   
خاصة تلك  ملتعلقة   ، بيع  لعقاج ت 
لنشاط  لتطوير  بالشقق  لخاضعة 

 لعقاجي.
فإن  ملد6رين مفوضون  وبالتالي، 
رميع  لقروض  على  بالتعاقد 
أو بيع أو  وشر ء  نيابة عن  لشركة، 
وتشكل أي جهن   ستبد ل أي مبنى، 
على  ملباني  الرتماعية وأي تعهد على 

حسن  لنية للشركة.
 لرهن  لعقاجي وضمان  ملمتلكات 
 SOCIETE BELCHAR«« لـ   لعائدة 
SARL لصالح أي مؤسسة مصرفية. 

أبرزها بنك  لتجاجي.
-  ملو فقة على أي ضمان للرهن 
لضمانات  و لرهن  لعقاجي   لعقاجي 

 لسد د  لتام للقرض  لذي ستتعاقد 
معه  لشركة في أصل  لد6ن و لفائدة 

و لتكاليف و مللحقات ،
تلتزم  لشركة   ، سبق  ما  كل  في 
بجميع  ألعمال  صحيح  بشكل 
مع  لهيئات  ملالية   ، بها   ملتعلقة 
خالل  لتوقيعات  من  و إلد جية 
محمد  لعربي  للسيد   ملشتفكة 
بن  ليماني  أحمد  و لسيد   لشرفي 

مد6ري  لشركة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 البتد ئية بوجز ز ت  بتاجيخ 11 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 91.
384I

شركة  CAFE CORALIA    ش.م.م بشريك وحيد

شركة CAFE CORALIA ش.م.م 
بشريك وحيد

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

شركة  CAFE CORALIA    ش.م.م 
بشريك وحيد

جقم 103 ، دكان 1 ، تجزئة  تغات 
2 ، طريق مكناس فاس. ، 30090، 

فاس  ملغرب
شركة CAFE CORALIA ش.م.م 

بشريك وحيد شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 103 
، دكان 1 ، تجزئة  تغات 2 ، طريق 
مكناس فاس. - 30090 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21903

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 



عدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020)الجريدة الرسمية   3392

بشريك  ش.م.م   CAFE CORALIA
وحيد.

غرض  لشركة بإ6جاز :   إستغالل 
 ، مخبز   ، للحلويات  متجر   ، مقهى 

مقشدة و آليس كريم  ،
-- تسويق وتوزيع رميع  ملنتجات 

 ملتعلقة بغرض  لشركة.
-  ملشاجكة  ملباشرة أو غيف  ملباشرة 
رميع  في   ، وسيلة  بأي   ، للشركة 
 لشركات أو  لشركات  ملنشأة أو  ملزمع 
مرتبطة  تكون  قد  و لتي   ، إنشاؤها 
، وال سيما عن طريق  بهدف  لشركة 
شركات رد6دة أو مساهمات  إنشاء 
شر ء  إعادة  أو  أو  شتف ك  جعا6ة  أو 
أو  أو  لحقوق  الرتماعية   ألسهم 
 الندماج أو  لتحالف أو  لجمعيات في 

إد جة  ملشاجكة أو  لتأريف ،
رميع  لعمليات   ، عموًما   -  
و ملالية  و لتجاجية   لصناعية 
قد  و لتي  وغيف  ملنقولة  و ملنقولة 
مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 
ورميع  لكائنات  بكائن  لشركة 

 ملماثلة أو ذ ت  لصلة ،
.عنو ن  ملقر  الرتماعي : جقم 103 
طريق   ،  2 تغات  تجزئة    ،  1 دكان   ،
مكناس فاس. - 30090 فاس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد سعيد  لكريمي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد سعيد  لكريمي 
أبوبكر  لصد6ق،   شاجع   ،24 جقم 

تغات - فاس 30090 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد سعيد  لكريمي 
أبوبكر  لصد6ق،   شاجع   ،24 جقم 

تغات - فاس 30090 فاس  ملغرب
6اسين  لكريمي عنو نه) (   لسيد 
جقم 24، شاجع أبوبكر  لصد6ق،  و د 

فاس - فاس 30090 فاس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 553.

385I

 ألستاد عبد لو حد توجي موثق

GYLMED

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ألستاد عبد لو حد توجي موثق

452 شاجع محمد  لخامس  لد ج 

 لبيضاء ، 20350،  لد ج لبيضاء 

 ملغرب

GYLMED شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 10 

زنقة بوملان  لشقة جقم 1 بوجكون 

 لد ج لبيضاء 20050  لد ج لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.231997

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2012 ماجس   12 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

خالد  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 

حصة   3.250 بوشوكة  بنشقرون 

حصة   10.000  رتماعية من أصل 

بنشقرون  غيثة  )ة(  لفائدة   لسيد 

بوشوكة بتاجيخ 12 ماجس 2012.

خالد  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 

حصة   3.250 بوشوكة  بنشقرون 

حصة   10.000  رتماعية من أصل 

لفائدة   لسيد )ة( 6اسمين بنشقرون 

بوشوكة بتاجيخ 12 ماجس 2012.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

أبريل 2012 تحت جقم 00201155.

382I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

CONSTRUCTION H.T.K
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 L'ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

CONSTRUCTION H.T.K شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 71، 

تجزئة زهرة  ملد ئن 3،  لطابق 2 - 

30000 فاس  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21905

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   24

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CONSTRUCTION H.T.K

مقاولة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 -  ألشغال  ملختلفة و أشغال  لبناء 

منعش عقاجي.
 ،71 : جقم  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 -  2 3،  لطابق  تجزئة زهرة  ملد ئن 

30000 فاس  ململكة  ملغربية.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لحسين حيد :  400 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 130   : حيد  عبد لرفيع   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد  دجيس قرقوج :  130 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 170   :  لسيد  لحسني  لتهامي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 170   : حسن  لغويلي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حيد   لسيد  لحسين 

 124 جقم  جياض  لياسمين  تجزئة 

30000 فاس  ململكة  ملغربية.

 لسيد عبد لرفيع حيد عنو نه) ( 

طريق  تجزئة  لهو ء  لجميل   38

30000 فاس  ململكة  سيدي  حر زم 

 ملغربية.

عنو نه) (  قرقوج   لسيد  دجيس 

سيدي  حر زم  طريق  حي  لسانية 

30000 فاس  ململكة  ملغربية.

 لسيد  لحسني  لتهامي عنو نه) ( 

طريق   3 تجزئة  لرياض   1112 جقم 

30000 فاس  ململكة  سيدي  حر زم 

 ملغربية.

عنو نه) (  حسن  لغويلي   لسيد 

بلوك أ4 جقم 20 حي  لهند6ة  عوينات 

فاس  ململكة   30000  لحجاج 

 ملغربية.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  حيد   لسيد  لحسين 

 124 جقم  جياض  لياسمين  تجزئة 

30000 فاس  ململكة  ملغربية

 لسيد عبد لرفيع حيد عنو نه) ( 

طريق  تجزئة  لهو ء  لجميل   38

30000 فاس  ململكة  سيدي  حر زم 

 ملغربية

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 548/2020.

387I
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نامي باط

نامي باط
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

نامي باط

10 زنقة ليبيفتي  لطابق 3  لشقة 

5  لد ج  لبيضاء ، 20000،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

نامي باط شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 10 زنقة 

ليبيفتي  لطابق 3  لشقة 5  لد ج 

 لبيضاء - 20000  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

454489

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

نامي   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

باط.

غرض  لشركة بإ6جاز :  الستثماج 

 لعقاجي.
زنقة   10  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

5  لد ج  3  لشقة  ليبيفتي  لطابق 

20000  لد ج  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ملصطفى  لذهبي :  1.000 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ملصطفى  لذهبي 
 23000 عنو نه) (  لد ج لبيضاء 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  ملصطفى  لذهبي 
 23000 عنو نه) (  لد ج لبيضاء 

 لد ج لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 28 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 728492.

388I

gestion  pluriel

PARA  AIN SEBAA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

gestion  pluriel
 مل  4   زنقة  42  جقم  10  
 لبفنو�سي  -   لد ج   لبيضاء ، 
20200،  لد ج   لبيضاء  ملغرب

PARA  AIN SEBAA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 1/3  شاجع  

 لشفشاوني   عين  لسبع -  لد ج 
 لبيضاء - 20250  لد ج   لبيضاء 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.182323

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 07 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
عين  شاجع   لشفشاوني      3/1«
 20250  - -  لد ج  لبيضاء   لسبع 
 لد ج   لبيضاء  ملغرب» إلى »02 ممر  
-  لد ج   عين  لسبع  بريشاجد6اس   
20250  لد ج   لبيضاء    -  لبيضاء 

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730225.

389I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE JABAL LHABIB  IMPORT
EXPORT SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE JABAL LHABIB  IMPORT

EXPORT SARL  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 AV JABAL وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 5/LAHBIB N°124 ETAGE 3
 TETOUAN TETOUAN 93000

TETOUAN  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
22439

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   14
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 STE JABAL LHABIB  IMPORT

. EXPORT SARL
تقوم   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 لشركة باشغال  لتصد6ر و الستيف د 
ورميع  لحرف  و لفو كه  للخضر 

 ملرتبطة بها.
 AV  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 JABAL LAHBIB N°124 ETAGE
 3/5 TETOUAN TETOUAN

TETOUAN 93000  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد   لهر مي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 1000  : محمد  لهر مي   لسيد 

بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  لهر مي   لسيد 

شاجع ربل  لحبي  جقم 124  لطابق 

3/5 -تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد  لهر مي   لسيد 

شاجع ربل  لحبي  جقم 124  لطابق 

-3/5 تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   05 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 73/20.

390I

FICODEF

MOUNIR-CLIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

 ملغرب

MOUNIR-CLIM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 72 

تجزئة أمين كلم 2، م.ج - 50000 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

45027

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2018 أبريل   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOUNIR-CLIM

مقاول   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

تكييف  لهو ء و لتبف6د  لصناعي .

 72 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 50000  - م.ج   ،2 كلم  أمين  تجزئة 

مكناس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

400 حصة    :  لسيد منيف حرفان 

بقيمة 40.000 دجهم للحصة .

 300   : حرفان  ريهان   لسيدة 

حصة بقيمة 30.000 دجهم للحصة .

 لسيدة منية حرفان :  300 حصة 

بقيمة 30.000 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد منيف حرفان عنو نه) ( جقم 

72 تجزئة أمين كلم 2، م.ج  50000 

مكناس  ملغرب.

 لسيدة ريهان حرفان عنو نه) ( 

م.ج    ،2 كلم  أمين  تجزئة   72 جقم 

50000 مكناس  ملغرب.

عنو نه) (  حرفان  منية   لسيدة 

م.ج    ،2 كلم  أمين  تجزئة   72 جقم 

50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد منيف حرفان عنو نه) ( جقم 

72 تجزئة أمين كلم 2، م.ج  50000 

مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

أبريل   18 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2018 تحت جقم 1592/18.

391I

fiduciaire belfisc

NIHAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد

حل شركة

fiduciaire belfisc

132 شاجع عين  لشيخ ، 25050، 

 بي  لجعد  ملغرب

NIHAL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 2 زنقة 1 

تجزئة  لفتح - 25020  بي  لجعد 

 ململكة  ملغربية.

حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.335

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرج   2019 6وليوز   25 في   ملؤجخ 

ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ    NIHAL ذ ت  لشريك  لوحيد 

وعنو ن  دجهم   10.000 جأسمالها 

تجزئة   1 زنقة   2 مقرها  إلرتماعي 

25020  بي  لجعد  ململكة   -  لفتح 

ماد6ة  مشاكل   : ل  نتيجة   ملغربية 

و ملنافسة.

زنقة   2 و حدد مقر  لتصفية ب 

25020  بي  لجعد   - تجزئة  لفتح   1

 ململكة  ملغربية. 

و عين:

 لسيد)ة( ليلى   لجط و عنو نه) ( 

25050  بي  لجعد  رماعة بني بتاو 

 ململكة  ملغربية كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 11 بتاجيخ  بابي  لجعد    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 02/2020.

392I

FITRASCO

STE IDLACHGUER BRAHIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FITRASCO
جقم 38 زنقة 12 نونبف شقة جقم 1 

 FES، 30000، فاس  ملد6نة  لجد6دة
fes maroc

 STE IDLACHGUER BRAHIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 N°51, : وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 RUE 19, MASSAY, SEFROU  -

.31000 SEFROU MAROC
قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
.191

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرج حل  27 درنبف   ملؤجخ في 
 STE IDLACHGUER BRAHIM
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
دجهم   100.000 جأسمالها  مبلغ 
 N°51, مقرها  إلرتماعي  وعنو ن 
 RUE 19, MASSAY, SEFROU  -
نتيجة   31000 SEFROU MAROC

اللتشطي   لنهائي.
و عين:

  BRAHIM  لسيد)ة( 
 N°21, عنو نه) (  و   IDLACHGUER
 LOTISSEMENT HIND, SIDI
 BOUMADIANE, SEFROU 31000
)ة(  كمصفي   SEFROU MAROC

للشركة.
  LHASSAN  لسيد)ة( 
 N°21, عنو نه) (  و   IDLACHGUER
 LOTISSEMENT HIND, SIDI
 BOUMADIANE, SEFROU 31000
)ة(  كمصفي   SEFROU MAROC

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 N°51, وفي   2019 درنبف   27 بتاجيخ 
 RUE 19, MASSAY, SEFROU -

.31000 SEFROU MAROC
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ   البتد ئية بصفرو  

2020 تحت جقم 33/2020.
393I

فيكوريس

SOCIETE HAMZAK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

فيكوريس
43 زنقة موجيطانيا  لشقة 4 ريليز ، 

40000، مر كش  ملغرب
SOCIETE HAMZAK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  سويل 
دجب اللة بنت  لعمري جقم 20 

مر كش - 40000 مر كـــــش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102543
في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE HAMZAK
تسييف   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

فندق.
:  سويل  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 20 جقم  بنت  لعمري  اللة  دجب 

مر كش - 40000 مر كـــــش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
28 حصة    :  لسيد  لبكاج محمد 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيدة  ملو فق زكية :  21 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
لوكاس  دجيس   لسيد  لبكاج 
 مانويل :  17 حصة بقيمة 100 دجهم 

للحصة .
 17   :  لسيدة  لبكاج سرين زهرة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 17   :  لسيدة  لبكاج سيلين نجمة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
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 2800  : محمد    لسيد  لبكاج 
بقيمة 100 دجهم.

 2100  : زكية   لسيدة  ملو فق 
بقيمة 100 دجهم.

لوكاس  دجيس   لسيد  لبكاج 
 مانويل : 1700 بقيمة 100 دجهم.

 : نجمة  سيلين   لسيدة  لبكاج 
1700 بقيمة 100 دجهم.

 لسيدة  لبكاج سرين زهرة : 1700 
بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  لبكاج   لسيد 
جقم  بنت  لعمري  اللة  دجب   سويل 

20 مر كش 40000 مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  زكية   لسيدة  ملو فق 

فرنسا . فرنسا فرنسا.
لوكاس  دجيس   لسيد  لبكاج 
فرنسا   . فرنسا  عنو نه) (   مانويل 

فرنسا.
نجمة  سيلين   لسيدة  لبكاج 

عنو نه) ( فرنسا . فرنسا فرنسا.
زهرة  سرين   لسيدة  لبكاج 

عنو نه) ( فرنسا . فرنسا فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  لبكاج   لسيد 
 سويل دجب اللة بنت  لعمري جقم 20 

مر كش 40000 مر كش  ملغرب
عنو نه) (  زكية   لسيدة  ملو فق 

فرنسا . فرنسا فرنسا
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112121.

394I

CABINET RAMZI CONSEIL

 STE ELECTRO DCHIRA«
SARL D’AU

إعالن متعدد  لقر ج ت

CABINET RAMZI CONSEIL
 3BOULEVARD ABDERRAHIM

 BOUABID ETAGE 2
 APPARTEMENT N°6 AGADIR،

AGADIR ،80000  ملغرب

STE ELECTRO DCHIRA
SARL D’AU »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»
 N 953 :وعنو ن مقرها  الرتماعي
 I PROJET VILLE EL WAHDA 2
EME TRANCHE   لعيون 70000 

 لعيون  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 30 6نا6ر 2020
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم -1 :  لذي 6نص على ما6لي: 
500 سهم 6ملكها  لسيد شعي   بيع 
محفوظ للسيد هشام رد6د ن وبيع 
سهم 6ملكها  لسيد عبد ملجيد   500

حبول إلى  لسيد هشام رعيد ن
على  6نص  -2:  لذي  جقم  قر ج 
شعي   ما6لي:  ستقالة  لسيد 
محفوظ و لسيد عبد  ملجيد حبول 
 ، له  وظائف  إلد جة  ملشتفكة  من 
ويقرج تعيين  لسيد هشام رعيد ن 
جقم   حامل  لبطاقة  لوطنية   ،
،  ملد6ر  لوحيد للشركة   288881BJ
و لذي سيشغل بالتالي توقيعه  لفريد
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم ---:  لذي 6نص على ما6لي: 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
04 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 297/2020.

395I

CABINET RAMZI CONSEIL

 STE BEE SALMAN SARL D
AU

إعالن متعدد  لقر ج ت

CABINET RAMZI CONSEIL
 3BOULEVARD ABDERRAHIM

 BOUABID ETAGE 2
 APPARTEMENT N°6 AGADIR،

AGADIR ،80000  ملغرب
 STE BEE SALMAN SARL D AU
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ن مقرها  الرتماعي:  لعيون 

 لعيون 70000  لعيون  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 30 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

على  6نص  -1:  لذي  جقم  قر ج 

تمد6د  لنشاط   الرتماعي  ما6لي: 

للشركة وهي ؛ فيتامين  لنحل.  لط  

دنج  ملكمالت  ملكي.   لنحل.  لعسل. 

 لغذ ئية  لبيطرية.  ملكمالت 

 لغذ ئية.  ملنتجات  لغذ ئية.

على  6نص  -2:  لذي  جقم  قر ج 

نقل  ملكت   لرئي�سي للشركة  ما6لي:  

 EVENUE EL إلى  لعنو ن  لجد6د:  

 FOUJAIRA N° 41 LOTISSEMENT

.152  LAAYOUNE

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم ---:  لذي 6نص على ما6لي: 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

04 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 292/2020.

392I

AFRODITA

ACOUDAD TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

ACOUDAD TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : ز وية 

شو جع إبن ثومرت و لكندي جقم 2 

إقامة هيام مكت  جقم 10  - 90000 

طنجة  ملغرب.

قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.35459

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرج حل  28 درنبف   ملؤجخ في 
ACOUDAD TRAVAUX شركة ذ ت 
جأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  دجهم   100.000
ثومرت  إبن  شو جع  ز وية   إلرتماعي 
مكت   هيام  إقامة   2 جقم  و لكندي 
طنجة  ملغرب   90000  -   10 جقم 
نتيجة إل6قاف نهائي لنشاط للشركة.

و عين:
أقوضاض  بوعرفة    لسيد)ة( 
فيال  زنقة  لشرف  وعنو نه) ( 
طنجة  ملغرب   90000 أقوضاض 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
ز وية  وفي   2019 درنبف   28 بتاجيخ 
 2 جقم  و لكندي  ثومرت  إبن  شو جع 
 90000 - 10 إقامة هيام مكت  جقم 

طنجة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230340.
397I

soreno consulting

ORANGE STAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

soreno consulting
13  زنقة   لجز ولي   لبلد6ة ، 

20700،  لبيضاء  ملغرب
ORANGE STAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 13 

زنقة  لجازولي  لبلد6ة - 20700 
 لد ج لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455239

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ORANGE STAR
:  ستيف د  بإ6جاز  غرض  لشركة 
وبيع وتوزيع منتجات  ملالبس  وشر ء 
 لد خلية ) ملالبس  لد خلية ومالبس 
مالبس  لنساء  ؛   لنوم  لنسائية 
و لررال و ألطفال ؛ مالبس  لسباحة 

؛ مالبس  لبحر ، إلخ( ،
وشبه  وتجاجة  لجملة  شر ء   •
للسلع  ملالبس  أو  لتجزئة   لجملة 
بشكل  و الكسسو ج ت  عام  بشكل 
خاص وكذلك  ملو د  لخام و للو زم 

 ملستخدمة في قطاع  ملالبس ؛
• تصنيع  ملو د  ملذكوجة أعاله إلى 
أصناف من  ملالبس و الكسسو ج ت.

عبو ت  وبيع  وشر ء  •  ستيف د 
 ملالبس و ملالبس  لد خلية و لتعبئة 

 لبيئية ؛ منتجات بالستيكية
قطاع  في  و لسمسرة  •  لعمولة 

 ملالبس ؛
إنشاء  لنماذج  خدمات  توفيف   •
في قطاع صناعة  ملالبس بشكل عام 

و مللحقات ذ ت  لصلة ؛
رميع  وبيع  وشر ء  •  ستيف د 
) لد6كوج  و مللحقات  أنو ع  ملعذ ت 
 ، ، و اللكتفونيات  ، و ألرهزة  ملنزلية 
قطع  لغياج و مللحقات   ، و لكهربائية 
ملركبة  لسياج ت ؛  ملعذ ت  ملستعملة 

، إلخ(.
رميع  لعناصر  •  ستيف د 
ورميع  بناء  ملبنى.  في   ملستخدمة 
 مللحقات و آلليات ) ألبو ب و لنو فذ 
و لخالطات وأثاث  لحمام وملحقاته ، 

وما إلى ذلك(
 13  : .عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 20700  - زنقة  لجازولي  لبلد6ة 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 800   :  لسيد  لعربي  و  لشعر  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 200   : بنجدي  حوجية   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لعربي  و  لشعر عنو نه) ( 
تجزئة لبنى 2 جقم 37 سيدي معروف 

20520  لد ج لبيضاء  ملغرب.

بنجدي عنو نه) (   لسيد حوجية 

حي ميمونة زنقة ربل  والد نا6ل جقم 

13 22000 سطات  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لعربي  و  لشعر عنو نه) ( 
تجزئة لبنى 2 جقم 37 سيدي معروف 

20520  لد ج لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 455239.

398I

soreno consulting

FORCETEX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

soreno consulting

13  زنقة   لجز ولي   لبلد6ة ، 

20700،  لبيضاء  ملغرب

FORCETEX شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  144شاجع 

محمد سميحة إقامة روهرة محمد 

سميحة  لطابق 2 جقم 35 - 22102 

 لد ج لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455231

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   24

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FORCETEX
غرض  لشركة بإ6جاز : بيع وتجاجة 

رميع  ملو د  لنسيجية و ملالبس.
بجميع  وتصنيع  لخيوط  غزل   •

أنو عها.
 ، ،  لتسويق  ،  لحياكة  •  لنسيج 
 لتفويج لجميع منتجات ومصنوعات 
 لغزل و لنسيج ،  ألعمال و مللحقات.

وبيع و لصناعة و لتجاجة  شر ء   •
في  لسوق  لد خلية  عام  بشكل 
و لخاجرية ، و ستيف د رميع  ملنتجات 
و ملو د و ملو د  لخام للغزل و لنسيج 

و ملنسورات.
وتصميم  وتصد6ر  •  ستيف د 
ومعالجة  مخصص  وعمل  وإنشاء 
أي غزل أو نسج أو نسيج أو مالبس أو 

مو د أخرى ذ ت صلة.
رميع  لعمليات   ، عام  بشكل 
أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجاجية 
،  ملرتبطة  أو  لعقاجية  أو  ملنقولة 
بجميع  أو  أعاله  بالكائن  مباشرة 
أو   ،  ألشياء  ملشابهة أو ذ ت  لصلة 
 لتي من  ملحتمل أن تعزز  متد دها أو 

تطوير  لشركة  ملذكوجة..
عنو ن  ملقر  الرتماعي :  144شاجع 
محمد سميحة إقامة روهرة محمد 
 22102 - 35 2 جقم  سميحة  لطابق 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
عبد  لعاطي  ملتوكل   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لعاطي  ملتوكل   لسيد 
عنو نه) ( 133 زنقة محمد  لبعمر ني 
 22102 عماجة س   10 شقة   4 طابق 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لعاطي  ملتوكل   لسيد 
عنو نه) ( 133 زنقة محمد  لبعمر ني 

 22102 عماجة س   10 شقة   4 طابق 

 لد ج لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 455231.

399I

مكت  معيشة للحسابات و  ألستشاج ت  لجبائية

PARA L'ESPOIR SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت  معيشة للحسابات و 

 ألستشاج ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  جقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 14200، سيدي سليمان 

 ملغرب

PARA L›ESPOIR SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 

كوسيناب جقم 135 كر ج جقم 01 - 

14200 سيدي سليمان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2857

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 PARA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.L’ESPOIR SARL AU

-  ستيف د   : غرض  لشركة بإ6جاز 

وتوزيع  ألدو ت  لطبية.

بيع وشر ء  ملو د  لطبية وشبه   -

 لطبية.
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حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 -  01 كر ج جقم   135 كوسيناب جقم 

14200 سيدي سليمان  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لشركة هشام  لوجقادي  :  1.000 

حصة بقيمة 100.000 دجهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد هشام  لوجقادي عنو نه) ( 

 90020  12 جقم  عمر  حي  ملزوق 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد هشام  لوجقادي عنو نه) ( 

حي  ملزوق عمر جقم 12 طنجة 90020 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ  سليمان   بسيدي   البتد ئية 

10 فبف 6ر 2020 تحت جقم -.

400I

مكت  معيشة للحسابات و  ألستشاج ت  لجبائية

BELKA PROD SARL AU 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكت  معيشة للحسابات و 

 ألستشاج ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  جقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 14200، سيدي سليمان 

 ملغرب

 BELKA PROD SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  زغاج 

تجزئة مبفوكة جقم 27 - 14100 

سيدي قاسم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

28347

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BELKA  : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PROD SARL AU
إنتاج   -  : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ألفالم  لسينمائية و لسيناجيوهات..
عنو ن  ملقر  الرتماعي : حي  زغاج 
 14100  -  27 جقم  مبفوكة  تجزئة 

سيدي قاسم  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
  : بلكرمة  عبد  لقادج   لشركة 
1.000 حصة بقيمة 100.000 دجهم 

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
بلكرمة  عبد  لقادج   لشركة 
 14200 سليمان  سيدي  عنو نه) ( 

سيدي سليمان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بلكرمة  عبد  لقادج   لسيد 
 14200 سليمان  سيدي  عنو نه) ( 

سيدي سليمان  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ   البتد ئية بسيدي قاسم  

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.
401I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KHALIDOUN ART
إعالن متعدد  لقر ج ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاجع موجيتانيا صندوق  لبف6د 
2209 ، 40000، مر كش  ملغرب

KHALIDOUN ART  »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 52 مكرج 
شاجع سيدي ليماني حي  ملو سين  - 

40000 مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.71121

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 04 فبف 6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
تم تعيين مسيف رد6د للشركة  لسيد 

 لغري  عبد  لجليل كمسيف آخر
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  6نص  13:  لذي  جقم  بند 
 13 ما6لي:  ملو فقة على تعد6ل  ملادة 

من  لقانون  ملذكوج
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112110.
402I

Audit & Analyse

ACENSI IT MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Audit & Analyse
 Bd Youssef Ibn Tachfine

 Résidence Côte d›Or, n°22،
90000، Tanger Maroc

ACENSI IT MAROC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : مركز 

إنريا، 183، شاجع ولي  لعهد،  ملكت  
جقم 13 - 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.79747
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل   2019 نونبف   30  ملؤجخ في 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 ACENSI IT ذ ت  لشريك  لوحيد 
 10.000 جأسمالها  مبلغ    MAROC
 : مقرها  إلرتماعي  وعنو ن  دجهم 

ولي  لعهد،  شاجع   ،183 إنريا،  مركز 
طنجة   90000  -  13 جقم   ملكت  
:  النحالل  ملسبق  نتيجة ل   ملغرب 

للشركة.
مركز   : و حدد مقر  لتصفية ب 
183، شاجع ولي  لعهد،  ملكت   إنريا، 

جقم 13 - 90000 طنجة  ملغرب. 
و عين:

   Anthony Albert  لسيد)ة( 
 Rue ,120 ) (و عنو نه BARUSSAUD
 Gambetta 92150 SURESNES

فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 1151.
403I

ASHAM  MOHAMED

 ANYANOR GROUP
HOLDING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

ASHAM  MOHAMED
 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

 ANYANOR GROUP HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي قرية كابو 
س 21 كابو نكرو مرتيل  - 93200 

مرتيل   ملغرب .
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.24321

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 درنبف   25 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
سفيان   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  رتماعية   50  لقرباص 
)ة(  حصة لفائدة   لسيد   50 أصل 
نصيف  لصلعي  بتاجيخ 25 نونبف 2019.
تفويت  لسيد )ة(  لرفاعي   لياس 
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 50 أصل  من  حصة  رتماعية   50

نصيف   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 لصلعي بتاجيخ 25 نونبف 2019.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

20 درنبف   البتد ئية بتطو ن  بتاجيخ 

2019 تحت جقم 2491.

404I

 وجو  فريك إكسبيف

 STE BEST OPINION

ORGANISATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

 وجو  فريك إكسبيف

جقم 252 شاجع  إلدجي�سي، تجزئة 

صوفيا  لوجدة، تاجكةـ ـ مر كش ، 

40000، مر كش  ملغرب

 STE BEST OPINION

ORGANISATION  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 

حمد ن 2-14 تجزئة 92 زنقة 

6وغوزالفيا كيليز مر كش - 40000 

MARRAKECH  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.22231

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 22 شتنبف 2019 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 

زنقة   92 تجزئة   2-14 »حمد ن 

 40000  - مر كش  كيليز  6وغوزالفيا 

»جقم  إلى  MARRAKECH  ملغرب» 

عماجة هند شاجع محمد  لسادس   2

  MARRAKECH  40000  - مر كش 

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   13 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 449.

405I

 FIDUCIAIRE GENERALE DES AFFAIRES ET

ENTREPRISE

ساني صحراوي تيك
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE GENERALE DES

AFFAIRES ET ENTREPRISE

 N° 8 IMM 344 LOTISSEMENT

 SANAWBAR HAY IZDIHAR ،

40000، MARRAKECH MAROC

ساني صحر وي تيك شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شقة 8 

عماجة 344 و زيس 2 حي  الزدهاج 

مر كش - 40000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

100207

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 أكتوبر   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

ساني   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

صحر وي تيك.

:  ألشغال  غرض  لشركة بإ6جاز 

وصيانة  ملباني  للبناء   ملتنوعة 

 لسكنية و  ملهنية

و  ملو د  مو د  لبناء  شر ء  و  بيع 

 لتقنية.

شقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

حي  الزدهاج   2 و زيس   344 عماجة   8

مر كش - 40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

عبد  ملجيد  بمغر ن   لسيد 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  ملجيد  بمغر ن   لسيد 

ز كوجة  دو ج  غرغر  فر   عنو نه) ( 

47900 ز كوجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  ملجيد  بمغر ن   لسيد 

ز كوجة  دو ج  غرغر  فر   عنو نه) ( 

47900 ز كوجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

نونبف   08 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2019 تحت جقم 109398.

402I

STAF CONSULTING

BELHAJ IMPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STAF CONSULTING

  AL YASSMINE R 5  IMM 74

 RC APRT  N° 02 OUELFA

 HAY HASSANI، 20230،

CASABLANCA MAROC

BELHAJ IMPORT  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 81 

،  لطابق  ألول ، زنقة  لهدهد  - 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

453959

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. BELHAJ IMPORT

 : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 Importateur   )Marchand(

.vendant   en gros

 81 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 - زنقة  لهدهد    ، ،  لطابق  ألول 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 50   : لحسن  موح   لسيد  6ت 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

حصة   50   : 6ونس   لسيد  لباز 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  6ت موح لحسن عنو نه) ( 

برشيد   ،  لسوق  لقد6م  لسو لم 

20000 برشيد  ملغرب.

حي   لسيد  لباز 6ونس عنو نه) ( 

 20000 برشيد   ، هد 6ة  لسو لم 

برشيد  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  6ت موح لحسن عنو نه) ( 

برشيد   ،  لسوق  لقد6م  لسو لم 

20000 برشيد  ملغرب

حي   لسيد  لباز 6ونس عنو نه) ( 

 20000 برشيد   ، هد 6ة  لسو لم 

برشيد  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 - بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

تحت جقم -.

407I
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la ventana hacia marruecos

 BOULANGERIE ET CAFE
BOUARRAKIA SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

la ventana hacia marruecos
 RUE LIBAN RESIDANCE

 YAMNA 1  7° ETG N° 83 ،
90000، TANGER MAROC
 BOULANGERIE ET CAFE

BOUARRAKIA SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

بوعرقية  لطابق  الج�سي إقامة عالء 
جقم9/9مكرج - 90000  طنجة  

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103775

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 BOULANGERIE ET CAFE

.BOUARRAKIA SARL AU
مخبزة و   : غرض  لشركة بإ6جاز 

مقهى.
زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
إقامة  بوعرقية  لطابق  الج�سي 
90000  طنجة    - عالء جقم9/9مكرج 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لسالم  لشبعة :  100 

حصة بقيمة 1.000 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لسالم  لشبعة   لسيد 

عنو نه) ( شاجع إبن حزم جقم  90000  

طنجة   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لسالم  لشبعة   لسيد 

 2 جقم  حزم  إبن  شاجع  عنو نه) ( 

90000  طنجة   ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   05 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230209.

408I

موثق

MATOLA PROPERTIES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

موثق

75، زنقة  بو  لعلء زهر،  لطابق 

 لر بع، جقم 4، حي  ملستشفيات، 

 لد ج  لبيضاء، 20420،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

MATOLA PROPERTIES  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 410، 

شاجع  لزجقطوني،  قامة حمد، شقة 
جقم 01 - 20000  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452321

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MATOLA PROPERTIES
:  النعاش  غرض  لشركة بإ6جاز 
 لعقاجي، بناء، تشييد، ترميم، كر ء، 

تسييف، شر ء و بيع  لعقاج ت
 لقيام بكل  ألعمال  لتي لها صلة 

باالنعاش  لعقاجي  .
 ،410  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع  لزجقطوني،  قامة حمد، شقة 
20000  لد ج  لبيضاء   -  01 جقم 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة لال فاطمة  لزهر ء  لعلوي 
دجهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة لال فاطمة  لزهر ء  لعلوي 
شاجع  زنقة  لزمامرة،   ،03 عنو نه) ( 
10170  لرباط  زجهون،  لسوي�سي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة لال فاطمة  لزهر ء  لعلوي 
شاجع  زنقة  لزمامرة،   ،03 عنو نه) ( 
10170  لرباط  زجهون،  لسوي�سي 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730373.
409I

fiducon

AFRAD IMPORT EXPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
جفع جأسمال  لشركة

fiducon
 3N rue tahan ، 20100،

casablanca maroc
  AFRAD IMPORT EXPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي إقامة 
 لتقدم, GH 2-17 لطابق  لثاني 

سيدي  لبفنو�سي,   - 20200  لد ج 
 لبيضاء.  ملغرب.

جفع جأسمال  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.311929
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
جفع  تم   2019 نونبف   29 في   ملؤجخ 
جأسمال  لشركة بمبلغ قدجه »90.000 
إلى  دجهم»   10.000« أي من  دجهم» 
»100.000 دجهم» عن طريق :  تقد6م 

حصص نقد6ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 24 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

درنبف 2019 تحت جقم 724222.
410I

SAFOMAR DU NORD

AVENIR SERVICE MAISON
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف تسمية  لشركة

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE POSTAL
 TANGER DRISSIA N°4509
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC
 AVENIR SERVICE MAISON

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الرتماعي حي بلبف 
زنقة 04جقم 14 حي بلبف زنقة 04جقم 

14 90000 طنجة  ملغرب.
تغييف تسمية  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
28925

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تغييف   2020 6نا6ر   07 في   ملؤجخ 
 AVENIR« من  تسمية  لشركة 
 AVENIR« إلى  «SERVICE MAISON

. «SERVICE MANAGEMENT
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   07 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 848.
411I
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MOHAMED LAMRAOUI

 STE NAAMAOUI FRERES
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

MOHAMED LAMRAOUI
 KSAR SERGHINE EL KHENG

 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE NAAMAOUI FRERES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 5  لحي  
 لصناعي تاجكة  لجد6دة  لر شد6ة - 

52000  لر شد6ة  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.89/1757

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 6نا6ر   13 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
هللا  عبد  )ة(  تفويت  لسيد 
3.980 حصة  رتماعية من  نعماوي 
لفائدة   لسيد  حصة   3.980 أصل 
6نا6ر   13 بتاجيخ  إدجيس نعماوي  )ة( 

.2020
تفويت  لسيد )ة( حافيظ نعماوي 
أصل  من  حصة  رتماعية   3.980
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   3.980
6نا6ر   13 بتاجيخ  نعماوي  إدجيس 

.2020
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 10 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 80/2020.
412I

CADES SARL

DES PRIVATE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DES PRIVATE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 42 شاجع 
 لزجقطوني طابق 1 جقم 3 42 شاجع 
 لزجقطوني طابق 1 جقم 3 20040 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.425137

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 07 أكتوبر 2019 تقرج حل 
 DES شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 100.000 مبلغ جأسمالها    PRIVATE
 42 دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي 
 3 جقم   1 طابق  شاجع  لزجقطوني 
 3 جقم   1 42 شاجع  لزجقطوني طابق 
20040  لد ج لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : حل مبكر للشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب 42 شاجع 
3  ملغرب  جقم   1 طابق   لزجقطوني 

20040  لد ج لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( هشام   عدي و عنو نه) ( 
حي  لقدس  كاد6ر   23 جقم  بلوك  1 
)ة(  كمصفي  10000  كاد6ر  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 22 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 727948.
413I

CADES SARL

VITALYS CONSEIL SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
VITALYS CONSEIL SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 42 شاجع 
 لزجقطوني طابق 1 جقم 3  ملغرب 

20040  لد ج لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.384277

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرج حل  11 فبف 6ر   ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    VITALYS CONSEIL SARL
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
شاجع   42 مقرها  إلرتماعي 
3  ملغرب  جقم   1 طابق   لزجقطوني 
20040  لد ج لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : حل مبكر للشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب 42 شاجع 
3  ملغرب  جقم   1 طابق   لزجقطوني 

20040  لد ج لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  ليلى    لكر مة   لسيد)ة( 
 198 جقم  حي  لقدس  عنو نه) ( 
20100  ملحمد6ة   ملغرب    20100.

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 727310.
414I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté «MF
 ACCOMPAGNEMENT«

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة جقم 01  ملسيفة 1, »س» جقم 
32 ، 40000، مر كش  ملغرب

 Sté «MF ACCOMPAGNEMENT«
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شقة 

جقم 1  ملسيفة س جقم 32 - 40000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102515

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   04

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Sté  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 «MF ACCOMPAGNEMENT«

.SARL AU

غرض  لشركة بإ6جاز : - مقاول في 

 لحفالت و ملهررانات  لفنية وتنظيم 

 ألحد ث..

شقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 40000  -  32 1  ملسيفة س جقم  جقم 

مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : شهبان  فؤ د   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد فؤ د شهبان عنو نه) ( حي 

 لجزولي سيدي  حمد  لسو�سي جقم 

71 40000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد فؤ د شهبان عنو نه) ( حي 

 لجزولي سيدي  حمد  لسو�سي جقم 

71 40000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   10 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112098.

415I



3399 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

PROTFITNES
إعالن متعدد  لقر ج ت

 GROUPE AHMED
 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE
104 مكرج شاجع عبد  ملومن  لطابق 

 لر بع ، 20000،  لد ج  لبيضاء 
 ملغرب

PROTFITNES »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: 57 زنقة 
 حمد بركات  لطابق  لثاني  ملعاجيف 

- -   لد ج لبيضاء   ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.255941

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 22 درنبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 
تفويت  لسيدة  بتسام  ما6لي: 
 بركيش 5000 )خمسة  الف( حصة 
حصة   5000 من  صل   رتماعية 

لفائدة  لسيد جشيد  وشيشة 
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
مسيفة  لشركة  لسيدة   ستقالة 
 بتسام  بركيش وتعيين  لسيد جشيد 
للشركة  رد6د  كمسيف   وشيشة 

 بتد ء  من تاجيخ 22 درنبف 2019
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
 ملساهمة في جأسمال  لشركة كالتالي 
:  لسيد جشيد  وشيشة        50000 

)خمس مئة  لف دجهم( 
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 
كالتالي  ج سمال  لشركة  تقسيم 
 5000 :  لسيد جشيد  وشيشة        

)خمسة  الف( حصة  رتماعية
على  6نص  27:  لذي  جقم  بند 
مسيف  جشيد  وشيشة  ما6لي:  لسيد 

رد6د للشركة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730523.
412I

DORA SERVICES

DORA SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

DORA SERVICES
 LOTISSEMENT MOUMEN 121

 ، 20800، MOHAMMEDIA
MAROC

DORA SERVICES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 121 
 lotissement Moumen - 20800

.Mohammedia MAROC
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.15207

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 6نا6ر   17 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
 IDRISS IJIUIY تفويت  لسيد )ة( 
أصل  من  حصة  رتماعية   5.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   5.000
6نا6ر   17 بتاجيخ   AHMED IJIUIY

.2020
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 02 بتاجيخ  باملحمد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 235.
417I

مكت    الستشاج ت و  لخدمات

 ESSALHI« «الصالحي تايستز «
.«TASTES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

مكت    الستشاج ت و  لخدمات
وكالة بريد  ملغرب سيدي  لصوفي، 
صندوق  لبف6د 70132 ، 20055، 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب
 ESSALHI« «لصالحي تايستز  «

TASTES». شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 144، زنقة 
محمد سميحة، إقامة روهرة محمد 

سميحة،  لطابق2،  لشقة 35، - 
20090  لد ج لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
452079

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 «  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 ESSALHI« تايستز»   لصالحي 

..«TASTES
: -  إلطعام  غرض  لشركة بإ6جاز 
إعد د  ملأكوالت  لتي   لفردي، 
أوتحمل  عين  ملكان  في  تستهلك 

أوتسلم في  ملسكن.
حقوق  المتياز ملتعلقة  إقتناء   -

بأنشطة  ملطاعم.
- إنشاء و قتناء و ستغالل وتدبيف 

أي مؤسسة مطعمية.
و لخدمات  كل  ملو د  -  ستيف د 

 لتي تمكن من تنمية  لشركة .
 ،144  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
إقامة روهرة  زنقة محمد سميحة، 
سميحة،  لطابق2،  لشقة  محمد 

35، - 20090  لد ج لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 550   :  لسيد  لحسن  لصالحي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد عمر لصالحي :  450 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لحسن  لصالحي عنو نه) ( 
 20000 زنقة بالطان، لو زيس،   ،10

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  عمر لصالحي   لسيد 

 20000 زنقة بالطان، لو زيس،   ،10
 لد ج لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لحسن  لصالحي عنو نه) ( 
 20000 زنقة بالطان، لو زيس،   ،10

 لد ج لبيضاء  ملغرب
عنو نه) (  عمر لصالحي   لسيد 
 20000 زنقة بالطان، لو زيس،   ،10

 لد ج لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730127.

418I

 ملركز  لجهوي لالستثماج لجهة دجعة تافياللت ملحقة 

وجز ز ت

STE STHIL TRAV SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثماج لجهة دجعة 
تافياللت ملحقة وجز ز ت

شاجع موالي جشيد عماجة د دس 
 لطابق  الول وجز ز ت، 45000، 

وجز ز ت  ملغرب
STE STHIL TRAV SARL  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 
توجيرت - 45800 تنغيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

477
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. STHIL TRAV SARL
 : بإ6جاز  غرض  لشركة 

* لبناءو الشغال  ملختلفة 
*بيع رميع مو د  لبناء.
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حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
توجيرت - 45800 تنغيف  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  لهاللي :  200 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

 400   :  لسيد  سماعيل  لهاللي 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  لهاللي عنو نه) ( حي 
توجيرت 45800 تنغيف  ملغرب.

 لسيد  سماعيل  لهاللي عنو نه) ( 
حي توجيرت 45800 تنغيف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  لهاللي عنو نه) ( حي 
توجيرت 45800 تنغيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ  بتنغيف    البتد ئية 

2020 تحت جقم -.
419I

O’CONSEIL

»اصموريت سيكو بلوس» 
ASOMOVIT SECU PLUS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

O›CONSEIL
 Rue Ezzahraoui Abou El ,20

 Kacem, Quartier Des Hopitaux ،
20360، CASABLANCA MAROC

» صموفيت سيكو بلوس» 
ASOMOVIT SECU PLUS شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  سيدي 
مومن  لجد6د، تجزئة  لوجدة 251، 

زنقة 38 جقم 4،   لطابق  لثاني 
 لشقة 4  20400  لد ج لبيضاء  

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455808

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بلوس»  سيكو  » صموفيت   :

.ASOMOVIT SECU PLUS

-توفيف   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لخدمات خاصة في مجاالت  لحر سة 

و ملر قبة

-مشاجكة  لشركة بكل  لوسائل، 

في رميع  ملؤسسات أو  لشركات  لتي 

أو  لتي سيتم  نشاؤها،  تم  نشاؤها 

و لتي 6مكن جبطها بشكل مباشر أو غيف 

مباشر باملوضوع  الرتماعي، وال سيما 

رد6دة  شركات  طريق  نشاء  عن 

أو جعا6ة  ملساهمات أو  الشتف ك  و 
أو  لحقوق   ستفد د  ألوج ق  ملالية 

 الرتماعية  أو  الندماج أو  لتحالف 

أو  ملشاجكة أو  لتدبيف بالوكالة.

بجميع  عام،  لقيام  -وبشكل 

و ملالية   لعمليات  لتجاجية 

أو  لعقاج ت  و ملنقوالت  و لصناعية 

تعزيز  شانها  من  ذ ت  لصفة  لتي 

تر ثها  الرتماعي للشركة..

سيدي    : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 ،251 تجزئة  لوجدة  مومن  لجد6د، 
زنقة 38 جقم 4،   لطابق  لثاني  لشقة 

4  20400  لد ج لبيضاء   ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لسالمي عبدهللا  :  1.000 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لسالمي عبدهللا  عنو نه) ( 

تامنصوجت   101 جقم  ساماناه 

40300 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لسالمي عبدهللا  عنو نه) ( 

تامنصوجت   101 جقم  ساماناه 

40300 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729873.

420I

LACHAM IMMO

LACHAM IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف رد6د للشركة

LACHAM IMMO

 RUE AHMED TOUKI Residence

 Ourok 3eme etage N(13

casablanca، 20000،  لد ج لبيظاء 

 ملغرب

lacham immo  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة  حمد 

توقي إقامة أوجوق  لطابق  لثالت 

 لرقم13 - 20100  لد ج لبيضاء 

 ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.300275

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تعيين  تم   2018 ماي   15 في   ملؤجخ 

نو   للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

 مين كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 20 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

ماي 2018 تحت جقم 2523.

421I

أحمد  لفر وي

 CENTRE EL MEHDI DES

LANGUES PRIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

أحمد  لفر وي

33 دجب  مليتف ص ب 345 صفرو ، 

31000، صفرو  ملغرب

 CENTRE EL MEHDI DES

LANGUES PRIVE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 315 دجب 

 مليتف  - 31000 صفرو  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.2181

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرج   2020 فبف 6ر   10 في   ملؤجخ 

ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 CENTRE EL ذ ت  لشريك  لوحيد 

  MEHDI DES LANGUES PRIVE

مبلغ جأسمالها 10.000 دجهم وعنو ن 

 - دجب  مليتف    315 مقرها  إلرتماعي 

 : ل  نتيجة  صفرو  ملغرب   31000

طرف  لقطاع  لغيف  من   ملنافسة 

مهيكل.

و حدد مقر  لتصفية ب 315 دجب 

 مليتف  - 31000 صفرو  ملغرب. 

و عين:

و  إكوالس  محمد     لسيد)ة( 
عنو نه) ( 451 زنقة  بن زيدون حبونة 

)ة(  صفرو  ملغرب كمصفي   31000

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   12 بتاجيخ   البتد ئية بصفرو  

2020 تحت جقم 47/2020.

422I
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SOCOLE ABDELGHANI

SOCOLE ABDELGHANI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOCOLE ABDELGHANI
 10Rue Chrarda RDC

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20050،

CASABLANCA MAROC
SOCOLE ABDELGHANI شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 10,شاجع 
 لشر جدة  لطابق  لسفلي دجب لوبيال 

بوجكون - 20050  لد ج  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455813

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCOLE ABDELGHANI
مقاول   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

أشغال عامة و لبناء.
10,شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لشر جدة  لطابق  لسفلي دجب لوبيال 
20050  لد ج  لبيضاء   - بوجكون 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
عبد  لهادي  عبد  لغني   لسيد  
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لهادي  عبد  لغني   لسيد  

عنو نه) ( تجزئة أمين سكن عماجة 20 

شقة 5  لولفة  20220  لد ج لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لهادي  عبد  لغني   لسيد  

عنو نه) ( تجزئة أمين سكن عماجة 20 

شقة 5  لولفة  20220  لد ج لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.

423I

 ئتمانية زهيف

DIGITALPOLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية زهيف
زنقة  بن عائشة عماجة باجيس 

 لطابق  لتالت مكت  جقم 11 كيليز 

مر كش ، 40000، مر كش  ملغرب

DIGITALPOLE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 

399 مكت  جقم 2  ملساج مر كش - 

40000 مر كش  ملعرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102539

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIGITALPOLE
غرض  لشركة بإ6جاز : -1 دج سة 
و  عد د تصاميم  ملو فع  اللكتفونية 

) نشاء  ملو قع  اللكنفونية(
و  )بيع  ملعذ ت  معلومبات   2-

 للو زم(
)وسيط  تصد6ر  و  -3  ستيف د 

تجاجي(.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : جقم 399 
مكت  جقم 2  ملساج مر كش - 40000 

مر كش  ملعرب .
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد بن طوطو 6اسين 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد بن طوطو 6اسين عنو نه) ( 
 70 جقم   5 بلوك  تجزئة  لحرش 

مر كش  40000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بن طوطو 6اسين عنو نه) ( 
 70 جقم   5 بلوك  تجزئة  لحرش 

مر كش  40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 
جقم  تحت   2020 فبف 6ر   07

.M02_20_2055935
424I

RIMAN PRO S.A.R.L

RIMAN PRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RIMAN PRO S.A.R.L
 N°38, Rue 27 Bir Messous,
 RDC, Emsallah, TANGER ،

90010، Tanger Maroc
RIMAN PRO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 38، زنقة 

27 بئف مسوس،  لطابق  لسفلي، 
 ملصلى. - 90010 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103049
 17 عقد حر مؤجخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 درنبف 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RIMAN PRO
غرض  لشركة بإ6جاز : - 

أشغال مختلفة
و  بالجملة  عامة  تجاجة   -

 لتقسيط
و  في  ملعامالت  -  ستشاجة 

 لتسييف و خدمات أخرى للمهنيين.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : 38، زنقة 
مسوس،  لطابق  لسفلي،  بئف   27

 ملصلى. - 90010 طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 990   : محمد  لخليفة   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 10   : سكينة  لبقالي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد  لخليفة عنو نه) ( 
مسوس،  ملصلى  بئف   27 زنقة   ،38

90010 طنجة  ملغرب.
 لسيدة سكينة  لبقالي عنو نه) ( 
مسوس،  ملصلى  بئف   27 زنقة   ،38

90010 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد  لخليفة عنو نه) ( 
مسوس،  ملصلى  بئف   27 زنقة   ،38

90010 طنجة  ملغرب.
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 لسيدة سكينة  لبقالي عنو نه) ( 
مسوس،  ملصلى  بئف   27 زنقة   ،38

90010 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   14 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم -.
425I

MOORISH

GLOBAL NEXTFIX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شاجع لال 6اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 20080،  لد ج  لبيضاء  ملغرب
GLOBAL NEXTFIX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 410 شاجع 

 لزجقطوني إقامة حماد  لطابق 
1  لشقة 1  لبيضاء  - 20000 

 لد ج لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455527
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GLOBAL NEXTFIX
:  ستيف د  بإ6جاز  غرض  لشركة 
وتصنيع  وتجاجة  لعقاج ت  وتصد6ر 
و لكمبيوتر   ملعذ ت  إللكتفونية 

و التصاالت.
 410  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع  لزجقطوني إقامة حماد  لطابق 
 20000  - 1  لبيضاء   1  لشقة 

 لد ج لبيضاء   ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   : مامادو  كولبالي   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   : مسطو   درامبي   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مامادو  كولبالي   لسيد 
بماكو مالي ML-BKO بماكو مالي.

 لسيد درامبي مسطو  عنو نه) ( 
شاجع  لسفيف بن عائشة طابق   378
ماجينا  عاليا  إقامة   25 شقة   04
20000  لد ج لبيضاء    لد ج لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  مامادو  كولبالي   لسيد 

بماكو مالي ML-BKO بماكو مالي
 لسيد درامبي مسطو  عنو نه) ( 
شاجع  لسفيف بن عائشة طابق   378
ماجينا  عاليا  إقامة   25 شقة   04
20000  لد ج لبيضاء    لد ج لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729504.
422I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

ADM GLO SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE
 YOUSSEF BEN TACHFINE88،

900020، TANGER MAROC
ADM GLO SARL  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 10  لطابق 
 لثالث  قامة مريم طريق تطو ن  - 

10  لطابق  لثالث  قامة مريم طريق 
تطو ن  - 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
 ملغرب.

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج   2020 فبف 6ر   10 في   ملؤجخ 
ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ADM GLO ذ ت  لشريك  لوحيد 
SARL   مبلغ جأسمالها 10.000 دجهم 
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 10  لطابق 
 -  لثالث  قامة مريم طريق تطو ن  
10  لطابق  لثالث  قامة مريم طريق 
تطو ن  - 90000 طنجة  ملغرب نتيجة 
ل :  توقف  لنشاط  لرئي�سي للشركة 
و  ريمع  لعمليات  لتجاجية  .  نهاء 

 ملالية للشركة .
و حدد مقر  لتصفية ب 10  لطابق 
 -  لثالث  قامة مريم طريق تطو ن  

 ملغرب 90000 طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  شفيفة   خليل    لسيد)ة( 
شاجع  نطكية  قامة  عنو نه) ( 
 90000  53 جقم   8  لحاة لطابق 

طنجة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
: 10  لطابق  لثالث  قامة مريم طريق 

تطو ن  - -طنجة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم  ملغرب.
427I

CAMELCOL

CAMELCOL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

CAMELCOL
طريق  لرباط، إقامة  لزموجي 1، 

 لطابق  ألج�سي،  ملحل  لجزء  ملفرز 
17 »حاضر 13» ، 90000، طنجة 

 ملغرب
CAMELCOL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  الرتماعي طريق 

 لرباط، إقامة  لزموجي 1،  لطابق 

 ألج�سي،  ملحل  لجزء  ملفرز جقم 

17 »حاضر 13» - 90000 طنجة 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.94241

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 21 6نا6ر 2020 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

عمليات  لنقل  لوطني  لطرقي 

للبضائع لفائدة  لغيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

فبف 6ر   02 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230222.

428I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

CWM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

CWM  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  عماجة 

 لشباب و  لرياضة جقم 2 شاجع 

شالل أوزود أكد ل  - 10090  لرباط 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.40043

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تحويل   تم    2017 ماي   08  ملؤجخ في 

من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 

 2 جقم  و  لرياضة  عماجة  لشباب   «

 10090  - شاجع شالل أوزود أكد ل  

حي جشاح جقم   « إلى   لرباط  ملغرب» 

 50353  - موالي إدجيس زجهون   85

مكناس   ملغرب».
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6ونيو   02 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2017 تحت جقم 2241.
429I

FINCOSA MARRAKECH

MONISAY
عقد تسييف حر ألصل تجاجي ) ألشخاص 

 ملعنويون(
عقد تسييف حر ألصل تجاجي

 MONISAY
قي  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
 MONISAY أعطى   2020 6نا6ر   30
 101553  ملسجل بالسجل  لتجاجي 
حق  بمر كش  باملحكمة  لتجاجية 
 لتسييف  لحر لألصل  لتجاجي  لكائن 
جياض  دجب  لفر ن   89 جقم  ب 
مر كش  ملغرب   40000  -  لعروس 
 EXPERT RIADS GESTION لفائدة 
ماجس   01 من  تبتدئ  سنة   3 ملدة 
 2023 فبف 6ر   28 في  تنتهي  و   2020
 25.080 قيمته  شهري  مبلغ  مقابل 

دجهم.
430I

FINCOSA MARRAKECH

QUINCAILLERIE IKHLASS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شاجع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
جقية عماجة 180 بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 40000، مر كش 
 ملغرب

  QUINCAILLERIE IKHLASS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملسيفة 1 
مرك   لحضري  جقم 118  - 40000 

مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.9897

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تعيين   2020 6نا6ر   21  ملؤجخ في 

مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة( لكسيف 
محمد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112013.
431I

FINCOSA MARRAKECH

ETCOMAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شاجع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
جقية عماجة 180 بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 40000، مر كش 
 ملغرب

ETCOMAR  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 147 
طريق مكناس  - مر كش مر كش 

 ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.32581

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تعيين   2020 6نا6ر   31  ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

 لحاجي عبدهللا كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112023.
432I

مكت   ملحاسبة و دج سة  ملشاجيع  لالستاذ  سليماني 

call Management technologie et services

SOCIETE RIH CAR SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

مكت   ملحاسبة و دج سة 
 call ملشاجيع  لالستاذ  سليماني 
 Management technologie et

services

جقم 18 زنقة موجيتانيا  لو د  الحمر 

 لرشيد6ة ، 52000،  لرشيد6ة 

 ملغرب

  SOCIETE RIH CAR SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي   زنقة 10 
جقم 50 أزموج  لجد6د  لر�سي

زنقة 10 جقم 50 أزموج 

 لجد6د  لرشيد6ة  - 52000 

.ERRACHIDIDA MAROC

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.13285

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 فبف 6ر   10 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

عبد  ملجيد   )ة(  تفويت  لسيد 

حصة  رتماعية   1.000  ألنصاجي 

لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 

 لسيد )ة( زكرياء خلفاوي  بتاجيخ 10 

فبف 6ر 2020.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 12 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 85/2020.

433I

LE PREMIER CONSEIL

BOUNASSI TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

BOUNASSI TRAVAUX  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 701 

دو ج  6ت مسعود حربيل مر كش - . 

مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.40923

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2019 نونبف   15 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

عبد  لكريم  )ة(  تفويت  لسيد 

 لناسك 2.500 حصة  رتماعية من 

أصل 2.500 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

موالي 6ونس بوزكري بتاجيخ 15 نونبف 

.2019

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

نونبف   22 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2019 تحت جقم 109779.

434I

LE PREMIER CONSEIL

BOUNASSI TRAVAUX

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

BOUNASSI TRAVAUX   شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 701 

دو ج  6ت مسعود حربيل مر كش - . 

مر كش  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.40923

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2019 نونبف   15  ملؤجخ في 

للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

بوزكري موالي 6ونس كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

نونبف   22 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2019 تحت جقم 109779.

435I
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SAGASUD

DBAICH LOCATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SAGASUD
شاجع  الميف موالي عبد هللا جقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، لعيون 

LAAYOUNE  ملغرب
DBAICH LOCATION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي سيدي 

محمد شاجع حسن 1 جقم 143 
 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.25253
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 درنبف   23 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
)ة( فاطمة  لزهر ء  تفويت  لسيد 
من  حصة  رتماعية   500 دبايش 
لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 
)ة( بورمعة دبايش بتاجيخ 23 درنبف 

.2019
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 22 درنبف 

2019 تحت جقم 3127/19.

432I

SAGASUD

DBAICH LOCATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

SAGASUD
شاجع  الميف موالي عبد هللا جقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، لعيون 

LAAYOUNE  ملغرب
DBAICH LOCATION  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي سيدي 

محمد شاجع حسن 1 جقم 143 
 لعيون  70000  لعيون  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.25253

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 تم تعيين  23 درنبف   ملؤجخ في 

مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة( دبايش 

بورمعة  كمسيف آخر

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 22 درنبف 

2019 تحت جقم 3127/19.

437I

LE PREMIER CONSEIL

 ANDO VOYAGE

TOURISTIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

جفع جأسمال  لشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

    ANDO VOYAGE TOURISTIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 34 

شاجع  لر �سي قلعة  لسر غنة - . 

قلعة  لسر غنة   ملغرب.

جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.577

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2015 نونبف   24 في   ملؤجخ 

قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 

»900.000 دجهم» أي من »100.000 

عن  دجهم»   1.000.000« إلى  دجهم» 

د6ون  مع  مقاصة  إرر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ج و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بقلعة  لسر غنة  بتاجيخ 18 

فبف 6ر 2012 تحت جقم 50/2012.

438I

LEGAL CONSULTING

VG PRO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

LEGAL CONSULTING

مسجد فاطمة بقشان باب 12 جقم 

18 حي  لنسيم ، 20180،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

VG PRO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي مجموعة 

24 مدخل 4 جقم 45 جياض  اللفة - 

20120  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.330805

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤجخ في 09 درنبف 2019 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 

 45 جقم   4 مدخل   24 »مجموعة 

جياض  اللفة - 20120  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب» إلى »محل 102 تجزئة قصبة 

20350  لد ج   - ليساسفة   المين 

 لبيضاء   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 722770.

439I

LE PREMIER CONSEIL

NOBLE MARHABA TRAVEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 NOBLE MARHABA TRAVEL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي عملية 

ملتونة بلوك د  لطابق  الول شقة 
جقم 1  الزدهاج مر كش - . مر كش 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.90257

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤجخ في 11 6نا6ر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
»عملية ملتونة بلوك د  لطابق  الول 

 .  - مر كش  1  الزدهاج  جقم  شقة 

مر كش  ملغرب» إلى »تجزئة  لحد6قة 

52  الزدهاج  جقم   لطابق  الج�سي 

مر كش - . مر كش   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   22 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111552 .

440I

 YACHAR BOUHAYA

ARCHITECTE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 YACHAR BOUHAYA

ARCHITECTE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 52 شاجع 

 لزجقطوني - 20140  لد ج  لبيضـاء .

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

453821

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 YACHAR BOUHAYA  :

.ARCHITECTE
6تحدد   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
من  ملغرب  كل  في  هدف  لشركة 

و لخاجج : 
*  ألعمال  ملتعلقة بمماجسة 
مهنة  ملهندس  ملعماجي  لتي 6حكمها 
89-012  ملتعلق  جقم   لقانون 
مهنة  ملهندس  ملعماجي  بمماجسة 
ومؤسسة  لنظام  لوطني للمهندسين 
1-92- جقم  ظهيف  حس    ملعماجيين 

 10(  1414 جبيع  ألول   22 من   122
سبتمبف 1993( ؛

رميع  لعمليات  تحقيق   *
و لتي  هذ   لهدف،  مع  تتفق   لتي 

تساهم في تحقيقه.
52 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 
 لزجقطوني - 20140  لد ج  لبيضـاء ..
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بوحية  يشاج  محمد   لسيد 
زنقة ميشليفن سيال حي  عنو نه) ( 

 لسالم  .  لد ج  لبيضـاء ..
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بوحية  يشاج  محمد   لسيد 
زنقة ميشليفن سيال حي  عنو نه) ( 

 لسالم  .  لد ج  لبيضـاء .
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 22 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 727872.
441I

PANAMA FEDORA

PANAMA FEDORA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PANAMA FEDORA
225، شاجع  لزجقطوني،  لطابق 

 لتاسع،  لرقم 92،  لد ج لبيضاء. ، 

20012،  لد ج لبيضاء  ملغرب
PANAMA FEDORA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 225، 

شاجع  لزجقطوني،  لطابق  لتاسع، 
 لرقم 92،  لد ج لبيضاء. - 20012 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

454203
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PANAMA FEDORA
•  لبناء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
أو  قصد  لبيع   النعاش  لعقاجي 

 إل6جاج؛
أو غيف  مبنية  أج �سي  أي  شر ء   •

مبنية وكذ  أي ملكية عقاجية؛
تحويل  ملمتلكات  لعقاجية،   •
أو  بالقطعة  بامللكية  ملشتفكة  بيعها 

 لوحدة؛
• شر ء  لعقاج ت ألغر ض  إل6جاج 
إد جة أألصول  لعقاجية و  ملالية   •

للحساب  لخاص ولحساب  لغيف؛
وكيل  وأنشطة  إد جة  لعقاج ت   •

 تحاد  ملالكين ؛
دج سات  عملية  ستشاجة،  كل   •
قصد  لحصول،  خدمات  وتقد6م 
وتفويت  ملمتلكات  لعقاجية،  تدبيف 
أخرى  عملية  أي  عامة  وبصفة 
وتقد6م  لالستشاجة،  لدج سة 

 لخدمات؛
عناصر  مو د  لبناء،  •  ستيف د 
أي  عامة  وبصفة  و ألثاث،   لد6كوج 

عملية  ستيف د وتصد6ر؛
•  إلد جة  لفندقية وإد جة  لشقق 

 لفندقية ؛
• كافة  ملعامالت  لتجاجية،  ملالية، 
،  ملنقولة و لعقاجية  لتي   لصناعية 

أو  مباشر  بشكل  ترتبط  أن  6مكن 
أو أي  غيف مباشر بموضوع  لشركة، 

موضوع مشابه أو متصل .
• مشاجكة  لشركة بأي وسيلة  في 
أو  مؤسسة  أو شركات  مقاوالت  أي 
بموضوع  تتعلق  أن  6مكن  ستأسس 
خاصة عن طريق تأسيس   لشركة، 
تضامن،  رد6دة،  السهام،  شركات 
حقوق  أو  صكوك  شر ء  أو   كتتاب 
أو   لشركات،  الندماج،  التحاد 
 لشر كة باملساهمة  أو بكر ء  لتسييف.
 ،225  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع  لزجقطوني،  لطابق  لتاسع، 
 20012  - 92،  لد ج لبيضاء.   لرقم 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 ANFA INVEST  لشركة 
GESTION :  900 حصة بقيمة 100 

دجهم للحصة .
 لسيد هشام معنينو :  50 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد 6اسين  لجمالي :  50 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 ANFA INVEST  لشركة 
GESTION عنو نه) ( 10، زنقة مو�سى 
20012  لد ج لبيضاء  نصيف    بن 

 ملغرب.
عنو نه) (  معنينو  هشام   لسيد 
 ،2 إقامة  ملناج  زنقة  لر زي،   ،12
 20320 حي  لنخيل   ،10  لشقة 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  6اسين  لجمالي   لسيد 
توفيق  لحيكم،  لطابق  زنقة   ،18
20012  لد ج لبيضاء   لسادس 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  معنينو  هشام   لسيد 
 ،2 إقامة  ملناج  زنقة  لر زي،   ،12
 20320 حي  لنخيل   ،10  لشقة 

 لد ج لبيضاء  ملغرب

عنو نه) (  6اسين  لجمالي   لسيد 
توفيق  لحيكم،  لطابق  زنقة   ،18
20012  لد ج لبيضاء   لسادس 

 ملغرب
 - بتاجيخ  تم  إل6د ع  لقانوني ب-  

تحت جقم -.
442I

ACT EXPERTS CONSULTING

 ACT EXPERTS
CONSULTING
إعالن متعدد  لقر ج ت

ACT EXPERTS CONSULTING
 Résidence AL FATH, 217
 BD BRAHIM ROUDANI

 prolongé, 1ème étage N°3  –
CASABLANCA ، 20600،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب
 ACT EXPERTS CONSULTING
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي:  قامة 

 لفتح 217 شاجع  بر هيم  لرود ني 
 لطابق  الول جقم 3  لد ج لبيضاء  - 

20200  لد ج لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.321389

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 25 نونبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
حصص  تفويت  جقم  قر ج 
ما6لي:  على  6نص  :  لذي   رتماعية 
تفويت 700 حصة من فئة 100دجهم 
6ونس   طرف  لسيد  من  للو حد, 
 لصريدي  لى  لسيد نوج لد6ن عماجي 
حصص  تفويت  جقم  قر ج 
ما6لي:  على  6نص  :  لذي   رتماعية 
 100 فئة  من  حصة   300 تفويت 
دجهم للو حد, من طرف  لسيد 6ونس  

 لصريدي  لى  لسيد 6ونس  لتابتي 
:  لذي  قر ج جقم  ستقالة  ملسييف 
6ونس   ما6لي:   ستقالة  على  6نص 

 لصريدي من تسييف  لشركة 
 : قر ج جقم تعيين مسييف للشركة 
 لذي 6نص على ما6لي:  تعيين  لسيد 

نوج لد6ن عماجي  مسيف  للشركة .
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بنود في  لنظام  قر ج جقم تعد6ل  
ما6لي:  على  6نص  :  لذي   السا�سي  
تعد6ل في  لقانون  السا�سي للشركة  
-تم تعد6ل  لفصل 2 و 7 من  لقانون 
 السا�سي  خاص بالر سمال و لفصل 

14  ملتعلق بالتسييف 
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 2 :  لذي 6نص على ما6لي: 
ج سمال  لشركة  صبح موزعا كالتالي  
للو حدة   100 فئة  من  حصة   700
 300   - عماجي   نوج لد6ن  للسيد 
للو حدة للسيد   100 حصة من فئة 

6ونس  لتابتي 
بند جقم 7 :  لذي 6نص على ما6لي: 
من  حصة  ج سمال700-  حصص  
للو حدة للسيد نوج لد6ن   100 فئة 
 100 300 حصة من فئة    - عماجي  

للو حدة للسيد 6ونس  لتابتي 
على  6نص  14:  لذي  جقم  بند 
عماجي   نوج لد6ن  ما6لي:   لسيد 

مسيف  للشركة  ملدة غيف محدودة 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

درنبف 2019 تحت جقم 722951.
443I

SOCIETE MODYANI SARL

MODYANI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
 لفنيدق  ملغرب

MODYANI SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لشقة 
 لكائنة بتجزئة  ألميفة شاجع عالل 

بن عبد هللا جقم 420  لطابق  لثاني 
جقم 3  لفنيدق - 93100  لفنيدق 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.13791

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 10 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
» لشقة  لكائنة بتجزئة  ألميفة شاجع 
420  لطابق  عالل بن عبد هللا جقم 
 93100  - 3  لفنيدق  جقم   لثاني 
 لفنيدق  ملغرب» إلى » لشقة  لكائنة 
عبد  بن  عالل  شاجع  بتجزئة  ألميفة 
هللا جقم 451 ب  لطابق  ألول جقم 01 
 لفنيدق - 93100  لفنيدق   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   03 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0202.
444I

azzouziabdelali

 STE MAQHOR
EQUIPEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC

 STE MAQHOR EQUIPEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي متجر جقم 
15 شاجع  ملقدسة جقم 15 حي بدج 

 لليدو - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21707
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   07
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAQHOR EQUIPEMENT
تسويق   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
تسويق  ألرهزة   -  ألدو ت  ملكتبية 
 - إصالح  لحو سي    -  ملعلوماتية 

أشغال  لبناء  ملختلفة.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : متجر جقم 
حي بدج   15 شاجع  ملقدسة جقم   15

 لليدو - 30000 فاس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  ملقهوج مصطفى 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ملقهوج مصطفى عنو نه) ( 
زو غة   تجزئة  لوفاق   222 جقم 

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  ملقهوج مصطفى عنو نه) ( 
زو غة  تجزئة  لوفاق   222 جقم 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   24 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 358.
445I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

MEDI PACKAGING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
MEDI PACKAGING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تكنبول 
جقم 39 - 20000 وردة  ململكة 

 ملغربية.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.31113

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2019 درنبف   23 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
من  أي  دجهم»   1.100.000«
»1.000.000 دجهم» إلى »2.100.000 
مقاصة  إرر ء    : طريق  عن  دجهم» 
مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ج و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   30 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 450.
442I

CARREFOUR DES MANAGERS

 TOUR AJUSTAGE 
PRECISION HYDRAULIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC
 TOUR AJUSTAGE PRECISION 
HYDRAULIQUE    شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 ALLEE : وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 DES EUCALYPTUS N°18  -
20800  لد ج لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.81225
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل    2019 نونبف   19  ملؤجخ في 
 TOUR AJUSTAGE PRECISION
ذ ت  شركة      HYDRAULIQUE
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ جأسمالها 50.000 دجهم 
 ALLEE مقرها  إلرتماعي  وعنو ن 
 DES EUCALYPTUS N°18  -
20800  لد ج لبيضاء  ملغرب نتيجة 

لتصفية حبية.
و عين:

و  سعيد   مزين   لسيد)ة( 
عين  ممر  لعنقاء   21 عنو نه) ( 
20800  لد ج لبيضاء  ملغرب   لسبع 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 ALLEE وفي   2019 درنبف   10 بتاجيخ 
 DES EUCALYPTUS N°18  -

20800  لد ج لبيضاء  ملغرب.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 30 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 729011.
447I

HTA CONSEIL

PAINT MART
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شاجع محمد  لخامس وشاجع 
ألبيف  ألول  لطابق  لسابع مكت  جقم 
 CASABLANCA ،20020 ،- 709

MAROC
PAINT MART شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 39 ، 

تجزئة أوالد هرس حي موالي جشيد - 
 لد ج  لبيضاء  لد ج  لبيضاء 20240 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452323
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 PAINT : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MART
تجاجة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ملو د  لكيميائية -  ستيف د وتصد6ر
 ،  39  : .عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - تجزئة أوالد هرس حي موالي جشيد 
 20240  لد ج  لبيضاء  لد ج  لبيضاء 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
جأسمال  لشركة:   مبلغ 
2.000.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:

 10.000   : خليل  هالل   لسيد 
حصة بقيمة 100,00 دجهم للحصة .

 10.000   : نبيل  هالل   لسيد 

حصة بقيمة 100,00 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   خليل  هالل   لسيد 
 20210 حي  لهنا   13 جقم   30 شاجع 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
 لسيد هالل نبيل عنو نه) ( مجمع 
بوسكوجة   9 جقم  سكنّي  لحكمة 
27182  لد ج  لبيضاء  نو صر  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   خليل  هالل   لسيد 
 20210 حي  لهنا   13 جقم   30 شاجع 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب
 لسيد هالل نبيل عنو نه) ( مجمع 
بوسكوجة   9 جقم  سكنّي  لحكمة 
نو صر  27182  لد ج  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730374.
448I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

GRANUBETON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 
مكناس  ملغرب

GRANUBETON شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي إقامة 
 سماعيل  لشقة 23 شاجع نهرو م.ج 

- 50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49277
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GRANUBETON
صنع   -  : بإ6جاز  غرض  لشركة 

مو د  لبناء.
إقامة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
23 شاجع نهرو م.ج   سماعيل  لشقة 

- 50000 مكناس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 700   :  لسيدة نو ل  لحمامو�سي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد ريانفر نكو د6موجو :  300 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
نو ل  لحمامو�سي   لسيدة 
إقامة  سماعيل  لشقة  عنو نه) ( 
مكناس   50000 شاجع نهرو م.ج   22

 ملغرب.
د6موجو  ريانفر نكو   لسيد 
إقامة  سماعيل  لشقة  عنو نه) ( 
مكناس   50000 شاجع نهرو م.ج   22

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
نو ل  لحمامو�سي   لسيدة 
إقامة  سماعيل  لشقة  عنو نه) ( 
مكناس   50000 شاجع نهرو م.ج   22

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 553.
449I

 ملحمد6ة لإلستشاجة و  لخبفة

ب اند ب بيزنيس ابلييانسز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملحمد6ة لإلستشاجة و  لخبفة
شاجع  ملقاومة جقم 1 حي  لوحدة  
 لطابق 2 مكت  جقم 3 ، 28800، 

 ملحمد6ة  ملغرب
ب  ند ب بيزنيس  بلييانسز شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

سبتة جقم 75  لشحاوطة  لطابق 
4 شقة 8  ملحمد6ة - 28800  

 ملحمد6ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

213
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
: ب  ند  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

ب بيزنيس  بلييانسز.
غرض  لشركة بإ6جاز :  ستيف د و 

بيع  للو زم  ملنزلية.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 4 75  لشحاوطة  لطابق  سبتة جقم 
شقة 8  ملحمد6ة - 28800   ملحمد6ة 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 500   : بركة عبد  لكبيف   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد بولكيد هشام :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد بركة عبد  لكبيف عنو نه) ( 
 NETHERTHOPRE STREET  122
 SHEFIELD S3 7 JD LONDON LS
 ROYAUME-UNI 7JD LONDON

.ROYAUME UNI
عنو نه) (  هشام  بولكيد   لسيد 
 pingle House, pingle lane
 Delph OL3 5EX 5EX LONDON

.ROYAUME UNI
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:



عدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020)الجريدة الرسمية   3 28

 لسيد عويمري مو�سى عنو نه) ( 
 111 جقم  فوزية  دجب   لسعادة 

28800   ملحمد6ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد6ة  بتاجيخ 30 6نا6ر 

2020 تحت جقم 183.

450I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

AL MAGHANIME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 
مكناس  ملغرب

AL MAGHANIME شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لبفج دهرة 

طريق مكناس - 54000 خنيفرة 
 ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.211
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرج حل  31 درنبف   ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ جأسمالها    AL MAGHANIME
مقرها  وعنو ن  دجهم   1.952.000
 إلرتماعي  لبفج دهرة طريق مكناس 
- 54000 خنيفرة  ملغرب نتيجة ل : - 

حل  لشركة قبل  ألو ن .
ب  لبفج  مقر  لتصفية  حدد  و 
دهرة طريق مكناس - 54000 خنيفرة 

 ملغرب. 
و عين:

موالي  دجيس    لسيد)ة( 
 لعبدالوي و عنو نه) ( جقم 295 شاجع 
خنيفرة  ملغرب   54000  5 محمد 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   30 بتاجيخ   البتد ئية بخنيفرة  

2020 تحت جقم 30.
451I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

TRANS FIRM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 
مكناس  ملغرب

TRANS FIRM شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي   إقامة 
6اسمين 22  لشقة جقم 5 زنقة 

 لشفشاوني م.ج - 50000 مكناس 
 ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.42181
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرج حل  31 درنبف   ملؤجخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد TRANS FIRM  مبلغ 
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
مقرها  إلرتماعي   إقامة 6اسمين 22 
زنقة  لشفشاوني م.ج   5  لشقة جقم 
- 50000 مكناس  ملغرب نتيجة ل : - 

حل  لشركة قبل  ألو ن .
إقامة  و حدد مقر  لتصفية ب   
زنقة   5 جقم  22  لشقة  6اسمين 
مكناس   50000  - م.ج   لشفشاوني 

 ملغرب. 
و عين:

و  نو ل   لحمامو�سي   لسيد)ة( 
إقامة  سماعيل   لشقة  عنو نه) (   
مكناس   50000 شاجع نهرو م.ج   22

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 199.
452I

RECO-MAR

ريكو-مار
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

RECO-MAR
 BUREAUX ACHRAF BD

 ABDELKRIM BENJELLOUN 3
 EME ETAGE N 27 ، 30000، FES

MAROC
جيكو-ماج شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي مكات  
أشرف شاجع عبد  لكريم بنجلون 
 لطابق  لتالت جقم 27 - 30000 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
58449

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 فبف 6ر   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
جيكو-  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

ماج.
مكت    : بإ6جاز  غرض  لشركة 

تحصيل  لد6ون..
مكات    : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
بنجلون  عبد  لكريم  شاجع  أشرف 
 30000  -  27 جقم   لطابق  لتالت 

فاس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد عمر بل  لفقيه 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عمر بل  لفقيه عنو نه) ( 
 30000 42 شاجع  لجيش  مللكي  جقم 

فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عمر بل  لفقيه عنو نه) ( 
 30000 42 شاجع  لجيش  مللكي  جقم 

فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   28 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2019 تحت جقم -.

453I

CABINET BADREDDINE

MAMICO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيفة 1  قامة هني  لشقة 
جقم 1 ، 0، مر كش  ملغرب

MAMICO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي مر كش 

سوق  لربيع  قامة  لربيع 3شقة جقم 

2 سيدي 6وسف بن علي - 40050 

مر كش  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.24025

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2019 تقرج حل  31 درنبف   ملؤجخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

مبلغ    MAMICO  لشريك  لوحيد 
وعنو ن  دجهم   10.000 جأسمالها 
سوق  مر كش  مقرها  إلرتماعي 

 2 جقم  3شقة   لربيع  قامة  لربيع 

 40050  - علي  بن  6وسف  سيدي 

مر كش  ملغرب نتيجة ل :  ملنافسة.



3 29 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

و حدد مقر  لتصفية ب مر كش 
سوق  لربيع  قامة  لربيع 3شقة جقم 
 40050  - سيدي 6وسف بن علي   2

مر كش  ملغرب. 
و عين:

و   لسيد)ة(  سامة   ملو سني 
تجزئة  زنقة  النصاف  عنو نه) ( 
 40000 82مر كش  جقم   لسباعية 
مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
مر كش سوق  لربيع  قامة  لربيع   :
3شقة جقم 2 سيدي 6وسف بن علي

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112131.
454I

Universium advisors

PROMO.EL.K
إعالن متعدد  لقر ج ت

Universium advisors
 N10, rue liberte centre al
 hiba Casablanca، 20400،

Casablanca Maroc
PROMO.EL.K »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: 39 شاجع 
عبد  لكريم  لخطابي 20000  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.354751

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 27 درنبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
صادقت على بيع 200 سهم )ستمائة( 
سهم مملوكة للسيدة حليمة بوشامة  
جيزيدنس  غلوجيام  شركة  لصالح 
حليمة  بالسيدة  ممثلة-  جيزوجت، 

بوشامة؛
على  6نص  2:  لذي  جقم  قر ج 
سهم   300 بيع  على  صادقت  ما6لي: 

للسيدة  مملوكة  سهم  )ثالثمائة( 
غلوجيام  شركة  لصالح  كوثر  لفهي 
بالسيدة  ممثلة-  جيزوجت،  جيزيدنس 

حليمة بوشامة؛
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
سهم مملوكة  )مائة(   100  لتبفع ب 
لصالح  بوشامة  حليمة  للسيدة 

 لسيد أحمد  لفهدي
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي:  

تفويت حصص
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 04 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729405.
455I

AMJ MANAGEMENT

JAMILA TRANSIT 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة   الجدن   قامة 6امنة   2  لطابق 

 الول جقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة  ملغرب

 JAMILA TRANSIT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع  
 الجدن  قامة 6منا 2   في  لطابق 3 
 tanger 90000 جقم 51 ، طنجة

طنجة  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103911

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.JAMILA TRANSIT

 : بإ6جاز  غرض  لشركة 
TRANSITAIRE - مصرح بالجماجك.

شاجع    : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 الجدن  قامة 6منا 2   في  لطابق 3 جقم 
طنجة   tanger 90000 طنجة   ،  51

 ملغرب .
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة رميلة زكود :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة رميلة زكود عنو نه) ( 14 
 3 طابق   2 6امنة  زنقة  ألجدن  قامة 

شقة 51 90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة رميلة زكود عنو نه) ( 14 
 3 طابق   2 6امنة  زنقة  ألجدن  قامة 

شقة 51 90000 طنجة  ملغرب 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230358.
452I

EMASERV SARL AU

EMASERV SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
جفع جأسمال  لشركة

EMASERV SARL AU
 نا�سي 5 عماجة 12 جقم 12  لبفنو�سي 

 لد ج لبيضاء ، 20000،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

EMASERV SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  نا�سي 
5 عماجة 12 جقم 12  لبفنو�سي 

 لد ج لبيضاء - 20240  لبيضاء 
 ملغرب.

جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.451813

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2019 درنبف   20 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 

من  أي  دجهم»   4.900.000«

 5.000.000« إلى  دجهم»   100.000«

مقاصة  إرر ء    : طريق  عن  دجهم» 

مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ج و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 22 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

درنبف 2019 تحت جقم 724979.

457I

EMASERV SARL AU

EMASERV SARL AU
إعالن متعدد  لقر ج ت

EMASERV SARL AU

 نا�سي 5 عماجة 12 جقم 12  لبفنو�سي 

 لد جبيضاء ، 20000،  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

EMASERV SARL AU »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ن مقرها  الرتماعي:  2 ساحة 

أبو بكر  لصد6ق شقة جقم 2 أكد ل  

- -  لرباط   ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.122221

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 27 نونبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

في  تفويت حصص  لشركة  ملثمتلة 

)1000 حصة( من  لسيد بصري عبد 

 لغني  لى  لسيد بركاوي عبد هللا

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

عبد  بصري   ستقالة  ملسيف  لسيد 

 لغني من منصبه

قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

تعيين  لسيد بركاوي عبد هللا مسيف  

رد6د  للشركة.
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قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي:  

2 ساحة أبو بكر  لصد6ق شقة جقم 2 

 12 5 عماجة  أكد ل  لرباط, لى  نا�سي 
جقم 12  لبفنو�سي  لد ج لبيضاء

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  6نص  4:  لذي  جقم  بند 

للشركة   6ورد  ملقر لرئي�سي  ما6لي: 
بالعنو ن؛   نا�سي 5 عماجة 12 جقم 12 

 لبفنو�سي  لد ج لبيضاء

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

درنبف   24 بتاجيخ   لتجاجية بالرباط  

2019 تحت جقم 103258.

458I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

LAPERCHE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

LAPERCHE  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 42 ز وية 

بيف إنزج ن و زنقة  بي سهل  ملعاجيف - 

20330  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.172103

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 6نا6ر   27 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

مكو ج  نجية  )ة(  تفويت  لسيد 

100 حصة  رتماعية من أصل 500 

صابرين  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بنسودة بتاجيخ 27 6نا6ر 2020.

مكو ج  نجية  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  رتماعية   200

غيثة  )ة(  500 حصة لفائدة   لسيد 

بنسودة بتاجيخ 27 6نا6ر 2020.

مكو ج  نجية  )ة(  تفويت  لسيد 
200 حصة  رتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة   لسيد )ة( كنزة بنسودة 

بتاجيخ 27 6نا6ر 2020.
سعيد  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  رتماعية   20 بنسودة 
)ة(  100 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
6نا6ر   27 بتاجيخ  بنسودة  صابرين 

.2020
سعيد  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  رتماعية   20 بنسودة 
)ة(  100 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
غيثة بنسودة بتاجيخ 27 6نا6ر 2020.

سعيد  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  رتماعية   20 بنسودة 
)ة(  100 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

كنزة بنسودة بتاجيخ 27 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730092.
459I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

MEDI PACKAGING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
MEDI PACKAGING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تكنبول 
جقم 39 - 20000 وردة  ململكة 

 ملغربية.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.31113

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 درنبف   23 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
من  أي  دجهم»   1.000.000«
»2.100.000 دجهم» إلى »3.100.000 
تقد6م حصص    : عن طريق  دجهم» 

نقد6ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   30 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 450.
420I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE PERFAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC
SOCIETE PERFAT  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  لنسيم 
زنقة 523 جقم 12  لدشيفة  لجهاد6ة 
- 82320  لدشيفة  لجهاد6ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
19827

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOCIETE PERFAT
غرض  لشركة بإ6جاز : - مقاول في 

 ألشغال  ملختلفة و لبناء
- لتجاجة  لعامة

و بصفة عامة رميع  لعمليات   -
 ملتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

بأغر ض   لشركة.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
12  لدشيفة  جقم   523  لنسيم زنقة 
 لجهاد6ة - 82320  لدشيفة  لجهاد6ة 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد خالد  وتكد6رت 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد خالد  وتكد6رت عنو نه) ( 
 12 جقم   523 زنقة  حي  لنسيم 
82320  لدشيفة   لدشيفة  لجهاد6ة 

 لجهاد6ة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد خالد  وتكد6رت عنو نه) ( 
 12 جقم   523 زنقة  حي  لنسيم 
82320  لدشيفة   لدشيفة  لجهاد6ة 

 لجهاد6ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ   البتد ئية بانزكان  

2020 تحت جقم 220.
421I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

LOTHAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 
مكناس  ملغرب

LOTHAM شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  لنصر 
زنقة أسفي دجب 18 جقم 3 ويسالن - 

50000 مكناس  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.22855

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرج حل  31 درنبف   ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
LOTHAM  مبلغ جأسمالها 100.000 
دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 
 3 جقم   18 دجب  أسفي  زنقة   لنصر 
مكناس  ملغرب   50000  - ويسالن 

نتيجة ل : -حل  لشركة قبل  ألو ن.
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و حدد مقر  لتصفية ب حي  لنصر 
زنقة أسفي دجب 18 جقم 3 ويسالن - 

50000 مكناس  ملغرب. 

و عين:

و  كمال   لحمز وي   لسيد)ة( 

عنو نه) ( حي  لنصر زنقة أسفي دجب 
مكناس   50000 ويسالن   3 جقم   18

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 198.

422I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

LAPERCHE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

LAPERCHE  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 42 ز وية 

بيف إنزج ن و زنقة  بي سهل  ملعاجيف - 

20330  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.172103

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2020 6نا6ر   27  ملؤجخ في 

للشركة  لسيد)ة(   رد6د  مسيف 

بنسودة محمد سعيد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730092.

423I

KAMA SERVICE

 STE PRESTATION
AGRICOLE EL IDRISSI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة جقم 2 إقامة أميفة سيدي بنوج 

، 24350، سيدي بنوج  ملغرب
 STE PRESTATION AGRICOLE
EL IDRISSI شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج 

 لتعاونية  لهاللية  ملشرك  سيدي 
بنوج - 24350 سيدي بنوج  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
2537

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 PRESTATION AGRICOLE EL

.IDRISSI
غرض  لشركة بإ6جاز :  لخدمات 

و  ألشغال  لفالحية
 ألشغال  لعامة.

دو ج   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
سيدي   لتعاونية  لهاللية  ملشرك  

بنوج - 24350 سيدي بنوج  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  حمد  الدج�سي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  حمد  الدج�سي 

دو ج  لتعاونية  لهاللية  ملشرك 
بنوج  سيدي   24350 بنوج  سيدي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  حمد  الدج�سي 
دو ج  لتعاونية  لهاللية  ملشرك 
بنوج  سيدي   24350 بنوج  سيدي 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 07 بتاجيخ  بنوج   بسيدي   البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 3421.
424I

azzouziabdelali

 POISSONS ROCHES
NOIRES

إعالن متعدد  لقر ج ت

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC

 POISSONS ROCHES NOIRES
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: جقم 152 
زنقة 12 رنان موالي  سماعيل، 

باب  لخوخة - 30000 فاس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.57195

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 22 درنبف 2018

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
 200 عسلي  محسن  تفويت  لسيد 
حصة من أصل 500 لصالح  لسيدة 

 لحسنية عسلي
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
 200 عسلي  سميفة  تفويت  لسيدة 
حصة من أصل 500 لصالح  لسيدة 

 لحسنية عسلي
على  6نص  3:  لذي  جقم  قر ج 
ما6لي: تعيين  لسيدة  لحسنية عسلي 
كمسيفة وحيدة للشركة بعد تقد6م 
 لسيد محسن عسلي  ستقالته من 

 لتسييف
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 
إعادة توزيع مساهمة كل من  لشركاء 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
أبريل   03 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2019 تحت جقم 1299.
425I

o.b.compta

S M R C E
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

o.b.compta
121 شاجع محمد  لد6وجي عماجة ب 
جقم 33 ، 14000،  لقنيطرة  ملغرب
S M R C E شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 22 زنقة 
لبنان جقم 2 - 14000  لقنيطرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
54179

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 S M R : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.C E
غرض  لشركة بإ6جاز : بيع و شر ء 

 لكرطون.
زنقة   22  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
14000  لقنيطرة   -  2 جقم  لبنان 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد عادل منصوجي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عادل منصوجي عنو نه) ( 
 ملغرب 14000  لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عادل منصوجي عنو نه) ( 
 ملغرب 14000  لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
تحت   - بتاجيخ   البتد ئية بالقنيطرة  

جقم -.

422I

KAMA SERVICE

 STE AGRO MESSNAOI
SERVICE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة جقم 2 إقامة أميفة سيدي بنوج 

، 24350، سيدي بنوج  ملغرب
 STE AGRO MESSNAOI SERVICE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج 
مسناوة  بوحمام سيدي بنوج - 

24350 سيدي بنوج  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2549
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGRO MESSNAOI SERVICE
غرض  لشركة بإ6جاز :  لخدمات 

و  ألشغال  لفالحية
 ألشغال  لعامة.

دو ج   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - بنوج  سيدي  بوحمام  مسناوة  

24350 سيدي بنوج  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد عبد هللا  لسبطي 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   : نعيم  لسبطي   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد هللا  لسبطي عنو نه) ( 
بنوج  سيدي  بوحمام  مسناوة   دو ج 

24350 سيدي بنوج  ملغرب.
عنو نه) (  نعيم  لسبطي   لسيد 
بنوج  سيدي  بوحمام  مسناوة   دو ج 

24350 سيدي بنوج  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد هللا  لسبطي عنو نه) ( 
بنوج  سيدي  بوحمام  مسناوة   دو ج 

24350 سيدي بنوج  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 07 بتاجيخ  بنوج   بسيدي   البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 3420.
427I

STE FICOGEMISS

SOCIETE ANBED TALSINT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12  لطابق  لسفلي حي بام، 33250، 

ميسوج  ملغرب
SOCIETE ANBED TALSINT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  لرراء 

في هللا  تالسينت 21200 بوعرفة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
753

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE ANBED TALSINT

:  الشغال  غرض  لشركة بإ6جاز 

 ملختلفة و  لبناء

ممون  لحفالت

تدبيف  لوحذ ت  لفندقية.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : حي  لرراء 

بوعرفة   21200 تالسينت  هللا   في 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد  كلوف  محمد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

  : سالم  با  نسرين  6ت   لسيدة 

450 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 

 لسيد ج�سى بالبكري :  50 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  كلوف  محمد 

 21200 في هللا تالسينت  حي  لرراء 

تالسينت  ملغرب.

سالم  با  نسرين  6ت   لسيدة 

معهد  لتكنلورية  عنو نه) ( 

و  لسياحة  لسعيد6ة    لفندقية 

23200  لسعيد6ة  ملغرب.

عنو نه) (  بالبكري  ج�سى   لسيد 

 21200 تالسينت   لحي  لجد6د 

تالسينت  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (   لسيد  كلوف  محمد 

 21200 في هللا تالسينت  حي  لرراء 

تالسينت   ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   24 بتاجيخ  بفجيج    البتد ئية 

2020 تحت جقم 07 .

428I

CADES SARL

 RADIA HARMOUCHI
HAUTE COUTURE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 RADIA HARMOUCHI HAUTE
COUTURE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي :  لفضاء 
بو بة أنفا، 3 شاجع. باب منصوج 

 لد ج  لبيضاء  20050  لد ج  لبيضاء 
 ململكة  ملغربية.
قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
.345385

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل   2019 نونبف   13  ملؤجخ في 
 RADIA HARMOUCHI HAUTE
مسؤولية  ذ ت  شركة   COUTURE
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ن  دجهم   10.000 جأسمالها 
مقرها  إلرتماعي  لفضاء بو بة أنفا، 
باب منصوج  لد ج  لبيضاء  شاجع.   3
باب  شاجع.   3 أنفا،  بو بة   لفضاء 
20050  لد ج  منصوج  لد ج  لبيضاء 
 لبيضاء  ململكة  ملغربية نتيجة لحل 

مسبق للشركة .
و عين:

و  هرمو�سي  ج ضية     لسيد)ة( 
 09  ،01 سلوىالطابق   ،  3 عنو نه) ( 
20000  لد ج لبيضاء  كاليفوجنيا   ،

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
وفي  لفضاء   2019 نونبف   13 بتاجيخ 
بو بة أنفا، 3 شاجع. باب منصوج  لد ج 
20000  لد ج  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

درنبف 2019 تحت جقم 722477..
429I
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تاسانو

TASSANOO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

تاسانو
زنقة  بن تومرت  قامة جقية طنجة، 

90000، طنجة  ملغرب
تاسانو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة  بن 
تومرت  قامة جقية طنجة 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

100033
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانون   2019 شتنبف   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : تاسانو.
غرض  لشركة بإ6جاز : إستيف د و 

تصد6ر و  لبيع عبف  ألنتفنيت.
: زنقة  بن  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 90000 طنجة  جقية  تومرت  قامة 

طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:  مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لجليل   لسيد  6ت  حمد 
محمد  لباهي  زنقة   12 عنو نه) ( 

20100  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لجليل   لسيد  6ت  حمد 
محمد  لباهي  زنقة   12 عنو نه) ( 

20100  لد ج  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
شتنبف   12 بتاجيخ  بطنجة   لتجاجية 

2019 تحت M9191953097جقم 
470I

SOFIMARK

LAILA TRAVEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 DISCOTEL SARL
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102381

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 

مر كش

ل  إعد د  لقانون  ألسا�سي  ثم 

ش.م.م باملميز ت  لتالية

شكل  لشركة :  ش.م.م 

تسمية    DISCOTEL  

 لشركة : 

بيع  لهو تف  غرض  لشركة: 

بالجملة

دو ج   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

تمصلوحت  رماعة  موالي  لعباس 

مر كش 

من  رلها  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة

 100000  : مبلغ جأسمال  لشركة 

دجهم

 لحصص  لعينية : 1000 حصة

أسماء  لشركاء  لشخصية 

و لعائلية وعناوينهم : 

في  مقيم  محمد  مين  بنغز لة   -

تجزئة طاجق جقم 32 تاجكة مر كش

- بنغز لة إسماعيل مقيم في تجزئة 

طاجق جقم 32 تاجكة مر كش

تجزئة  في  مقيم  6اسر  بنغز لة   -

طاجق جقم 32 تاجكة مر كش

 251 -  مرو ن عبد هللا مقيم في 

بوعكاز محاميد مر كش  

 توزيع  ألنصبة على  لشركاء : 

- بنغز لة محمد  مين : 500 حصة 

- بنغز لة إسماعيل   :  50  حصة

- بنغز لة 6اسر       :  50  حصة

-  مرو ن عبد هللا    :  400 حصة

باملحكمة  ثم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ  بمر كش   لتجاجية 

04/02/2020  تحت جقم  111952      

471I

GENXPROD

GENXPROD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GENXPROD شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
 نو ل، عماجة فلوجي مكت  جقم 11، 

 لقنيطرة ، 14000
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

52157
بمقت�سى عقد موثق مؤجخ في 02 
إعد د  لقانون  تم   2019 ماي  من 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GENXPROD
:  لتطوير  بإ6جاز  غرض  لشركة 
  :  ملعلوماتيعنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع  نو ل، عماجة فلوجي مكت  جقم 

11،  لقنيطرة ، 14000 
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:  مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء 
 لسيد أ6وب  لطيبي عنو نه زنقة 
 بن بنة إقامة مكاجم جقم 4,  لقنيطرة 

.14000
 لسيد أنوج  لحيول عنو نه تزرئة 
 ملستقبل جقم 10,  لقنيطرة 14000 

 لسيد أسامة  لناجي عنو نه جقم 
 , بطانة  بوشعي   موالي  زنقة   204

سال , 11040
و  و  لشخصية   ألسماء  لعائلية 

مو طن مسيفي  لشركة :
 لسيد أ6وب  لطيبي عنو نه زنقة 
 بن بنة إقامة مكاجم جقم 4,  لقنيطرة 

.14000

 لسيد أنوج  لحيول عنو نه تزرئة 

 ملستقبل جقم 10,  لقنيطرة 14000 .

 لسيد أسامة  لناجي عنو نه جقم 

 , بطانة  بوشعي   موالي  زنقة   204

سال , 11040.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

من   02 بتاجيخ  بالقنيطرة   البتد ئية 

ماي 2019 تحت جقم -.

472I

MBGA

MAKLAA DAYA ALBAYDA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

MBGA

 ،N 275 BD ZERKTOUNI 20050

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.

 MAKLAA DAYA ALBAYDA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الرتماعي جقم 

42 شاجع  لوالء زنقة عبد  لخالق 

 لطريس - 73000  لد خلة  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.5897

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 12 6نا6ر 2020 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

أو  وبيع وتأريف أي أجض  شر ء   •

عقاج ؛

وتسويق  •  ستغالل  ملقالع 

منتجات  ملقالع،

• نقل رميع أنو ع  ملو د و لسلع ،

•  لتفويج  لعقاجي ، أعمال  لبناء 

و لعمل في رميع   ، أعمال  لطرق   ،

 لصفقات.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 05 بتاجيخ   البتد ئية بو دي  لده   

فبف 6ر 2020 تحت جقم 131/2020.

473I
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سفيان  لحجام

 STE BEN ACHICH
 CONSTRUCTION

SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 Sté BEN ACHICH
CONSTRUCTION

بنعشيش للبناء شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد 
عنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 32 

 ملحاميد 5 مر كش - 40000 مر كش 
 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد جقم 
 لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 93219

 15 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 
تم إعد د  لقانون   2018 من فبف 6ر 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية 
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بنعشيش للبناء
مقاول   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

مختلف  شغال  لبناء
 32 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 ملحاميد 5 مر كش - 40000 مر كش 

 ملغرب
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة 
دجهم  جأسمال  لشركة:  مبلغ 

100.000.000مقسم كالتالي
 : بنعشيش  عبد  لغني   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء 
بنعشيش  عبد  لغني   لسيد 
تحناوت  تلونة  غو تيم  دو ج  عنو نه 

مر كش 40000 مر كش  ملغرب

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة

بنعشيش  عبد  لغني   لسيد 
تحناوت  تلونة  غو تيم  دو ج  عنو نه 

مر كش 40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
من   01 بتاجيخ  بمر كش   لتجاجية 

فبف 6ر 2018 تحت جقم 82145
474I

ماجس مطال

STE LOUZAR PEINTURES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE LOUZAR « شركة لوز ج بنتوج
« PEINTURES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي :  جقم 20 

بلوك س حي  لوفاق زو غة فاس
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21701
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
لوز ج   .: بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

بنتوج
أشغال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لصباغة ,أشغال متنوعة
 20 جقم    : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

بلوك س حي  لوفاق زو غة فاس
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
جأسمال  لشركة:  مبلغ 

00.100000 دجهم، مقسم كالتالي:
500حصة  مر د  لوز ج   لسيد:  

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500 6اسين   لسيد:   لشاوي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

دو ج  عنو نه  مر د  لوز ج   لسيد 

 ملصابيح سبع جو �سي موالي يعقوب.

:   لشاوي 6اسين عنو نه   لسيد 

موالي  جو �سي  سبع  دو ج  ملصابيح 

يعقوب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

لوز ج مر د عنو نه دو ج   :  لسيد 

 ملصابيح سبع جو �سي موالي يعقوب.

:   لشاوي 6اسين عنو نه   لسيد 

موالي  جو �سي  سبع  دو ج  ملصابيح 

يعقوب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 لتجاجية بفاس بتاجيخ 24 6نا6ر 2020 

تحت جقم 355

475I

CECOGEL / SARL

 SERVICE DIX DIX DE
GARDINNAGE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 SERVICE DIX DIX DE

GARDINNAGE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي وردة 10 
زنقة بركان عماجة ناجي  لطابق  الول  

 لشقة جقم 2 - 20000 وردة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

33425

بمقت�سى  عقد عرفي مؤجخ في 05 
تم إعد د  لقانون   2019 من فبف 6ر 

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SERVICE DIX DIX DE  :

.GARDINNAGE
حر سة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ملباني  لعمومية و  لخاصة.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : وردة 10 
زنقة بركان عماجة ناجي  لطابق  الول  
 لشقة جقم 2 - 20000 وردة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : لطرش  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 100000  :   لسيد محمد لطرش 

بقيمة 100 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  لطرش  محمد   لسيد 
 3 جقم  عالل  لفا�سي  شاجع  وردة 

20000 وردة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  لطرش  محمد   لسيد 
 3 جقم  عالل  لفا�سي  شاجع  وردة 

20000 وردة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 لتجاجية بوردة  بتاجيخ 28 من ماجس 

2019 تحت جقم 1013.

472I

مكت  محاسبة

STE KEEP GARD SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت  محاسبة
عماجة 41 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200  لرشيد6ة ، 52004، 

 لرشيد6ة  ملغرب
STE KEEP GARD SARL  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلرتماعي قصر 
 لبف ني مدغرة  ص ب 314  لرشيد6ة 

- 52000  لرشيد6ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2019/13191
بمقت�سى  عقد عرفي مؤجخ في 22 
تم إعد د  لقانون   2019 من 6وليوز 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. KEEP GARD SARL
:  لحر سة  غرض  لشركة بإ6جاز 

 لعامة و لخاصة.
قصر   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لبف ني مدغرة  ص ب 314  لرشيد6ة 

- 52000  لرشيد6ة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   :  لسيد أحماد هني 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   : محمد   لسيد  لعمر وي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد أحماد هني عنو نه) ( قصر 
تدجين والد شاكر أوفوس  لرشيد6ة 

52000  لرشيد6ة  ملغرب.
 لسيد  لعمر وي محمد عنو نه) ( 
سرغين  لخنك  لرشيد6ة   قصر 

52000  لرشيد6ة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد أحماد هني عنو نه) ( قصر 
تدجين والد شاكر أوفوس  لرشيد6ة 

52000  لرشيد6ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
29 من  بتاجيخ   البتد ئية بالرشيد6ة  

6وليوز 2019 تحت جقم 778.
477I

idaraty

منج سغفيس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

منج سغفيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لنهضة 
224 زنقة 91 جقم 02  لطابق  لثاني 

جقم 3 - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102821

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   09
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
منج   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

سغفيس.
:  لتهييئة  بإ6جاز  غرض  لشركة 

ومختلف  الشغال .
:  لنهضة  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
02  لطابق  لثاني  91 جقم  224 زنقة 

جقم 3 - 90000 طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : موران  هشام   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  موران  هشام   لسيد 
وخلفن  تعاونية  لعماجية  6ت 

 لحار  90000  لحار   ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  موران  هشام   لسيد 
وخلفن  تعاونية  لعماجية  6ت 

 لحار  90000  لحار   ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   07 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229310.

478I

abn invest

 RIVERSIDE  ريفرسيد بلزا
PLAZA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

RIVERSIDE PLAZA
 Rue Normandie Quartier ,87
 Maarif Casablanca 87, Rue
 Normandie Quartier Maarif

 Casablanca، 20000، casablanca
maroc

 RIVERSIDE PLAZA   جيفرسيد بلز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 87 زنقة 
نوجماندي  ملعاجيف  لد ج  لبيضاء  - 

2000   لد ج  لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452451
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RIVERSIDE PLAZA   جيفرسيد بلز
غرض  لشركة بإ6جاز : - 

 إلنعاش  لعقاجي
- أشغال وتجهيز إعد د  لتجزيئات
للقطع  ألجضية،  -  لبيع و لشر ء 
 لشقق،  لفيالت،  ملحاالت  لتجاجية 

و كل ملك عقاجي .

أعمال  لتجهيز-  لطرق-  ملاء   -
 لصالح للشرب-  لهندسة –  لتلفون 

–  لكهرباء
-  إلضاءة و تجهيز  لتجزيئات 
-   لتشييد،  لتجهيز و  لتجزئة

6تعلق  ما  كل  عامة  بصفة  و   -
باألموج  لتجاجية و  لصناعية و  ملالية 
من  و  لغيف  ملتحركة  لتي   ملتحركة 
أو  مباشرة  مرتبطة  تكون  أن  شأنها 
بأعمال  لشركة  مباشر  غيف  بشكل 
شأنها  من  و  لتي  عليها   ملنصوص 

 ملساهمة في تطوير  لشركة.
87 زنقة   : .عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - نوجماندي  ملعاجيف  لد ج  لبيضاء  

2000   لد ج  لبيضاء   ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 لشركة  لشركة  ملدنية  لعقاجية 
س �سي كامي :  20 حصة بقيمة 100 

دجهم للحصة .
 40   :  لسيد محمد أمين بر دة   

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لشركة  لشركة  ملدنية  لعقاجية 
زنقة   87 عنو نه) (  كامي  �سي  س 
نوجماندي  ملعاجيف  لد ج  لبيضاء  

2000  لد ج  لبيضاء   ملغرب.
 لسيد محمد أمين بر دة عنو نه) ( 
45 شاجع غاندي إقامة 6اسمين عماجة 
3  لشقة  ليمنى  ملعا جيف  م  لطابق 
2000  لد ج  لبيضاء    لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بنونة    محمد  ملهدي   لسيد 
إقامة  لحد ئق  ملنظر  عنو نه) ( 
شاجع عبد  لهادي   22  لجميل فيال 
حي  لحسني  لد ج  لبيضاء  بوطال  

20000  لد ج  لبيضاء   ملغرب
بر دة    أمين  محمد   لسيد 
إقامة  غاندي  شاجع   45 عنو نه) ( 
3  لشقة  م  لطابق  عماجة  6اسمين 
جيف  لد ج  لبيضاء   ليمنى  ملعا 

20000  لد ج  لبيضاء   ملغرب.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730448.
479I

 ئتمانية مناجة

شركة إقامة الزاهية  ش م م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إضافة تسمية تجاجية أو شعاج 

 ئتمانية مناجة
18 زنقة موجيتانيا عماجة معالل 

شقة جقم 17 رليز مر كش مر كش، 
40000، مر كش  ملغرب

شركة إقامة  لز هية  ش م م »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: شاجع عبد 
 لكريم  لخطابي مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب.
»إضافة تسمية تجاجية أو شعاج»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.5957
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 22 6نا6ر 2014 تقرج إضافة 

شعاج تجاجي للشركة وهو:
APPT. HOTEL EZZAHIA

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
6نا6ر   09 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111139.
480I

 ئتمانية مناجة

شركة إقامة الزاهية
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية مناجة
18 زنقة موجيتانيا عماجة معالل 

شقة جقم 17 رليز مر كش مر كش، 
40000، مر كش  ملغرب

شركة إقامة  لز هية  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع عبد 
 لكريم  لخطابي مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.5957

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2012 6ونيو   12 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
محمد معالل  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   150
200 حصة لفائدة   لسيد )ة( نعيمة 

معالل بتاجيخ 02 6ونيو 2012.
معالل  محمد   )ة(  تفويت  لسيد 
150 حصة  رتماعية من أصل 200 
حصة لفائدة   لسيد )ة( محمد فؤ د 

معالل بتاجيخ 02 6ونيو 2012.
محمد معالل  )ة(  تفويت  لسيد 
 200 حصة  رتماعية من أصل   50
حصة لفائدة   لسيد )ة( كنزة معالل 

بتاجيخ 02 6ونيو 2012.
محمد معالل  )ة(  تفويت  لسيد 
150 حصة  رتماعية من أصل 200 
حصة لفائدة   لسيد )ة(  سيا معالل 

بتاجيخ 02 6ونيو 2012.
محمد معالل  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   100
200 حصة لفائدة   لسيد )ة( مهدي 

معالل بتاجيخ 02 6ونيو 2012.
معالل  ملكة  )ة(  تفويت  لسيد 
 373 حصة  رتماعية من أصل   93
نعيمة  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

معالل بتاجيخ 02 6ونيو 2012.
معالل  ملكة  )ة(  تفويت  لسيد 
 373 حصة  رتماعية من أصل   93
حصة لفائدة   لسيد )ة( محمد فؤ د 

معالل بتاجيخ 02 6ونيو 2012.
معالل  ملكة  )ة(  تفويت  لسيد 
 373 حصة  رتماعية من أصل   22
مهدي   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

معالل بتاجيخ 02 6ونيو 2012.
معالل  ملكة  )ة(  تفويت  لسيد 
 373 حصة  رتماعية من أصل   31
حصة لفائدة   لسيد )ة( كنزة معالل 

بتاجيخ 02 6ونيو 2012.
معالل  ملكة  )ة(  تفويت  لسيد 
 373 حصة  رتماعية من أصل   94
حصة لفائدة   لسيد )ة(  سيا معالل 

بتاجيخ 02 6ونيو 2012.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
6نا6ر   09 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111139.
481I

 ئتمانية مناجة

شركة إقامة الزاهية
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

 ئتمانية مناجة
18 زنقة موجيتانيا عماجة معالل 

شقة جقم 17 رليز مر كش مر كش، 
40000، مر كش  ملغرب

شركة إقامة  لز هية  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع عبد 
 لكريم  لخطابي مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.5957

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2019 6ونيو   28  ملؤجخ في 
مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة( معالل 

 سيا كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   09 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111139.
482I

STE FIDUCONFIANCE

LA POMMETTE PRIVEE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
LA POMMETTE PRIVEE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
 لحجوي حي  لدكاج ت، فاس - 

30000 فاس  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.52577

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل   2020 6نا6ر   10  ملؤجخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 LA POMMETTE  لشريك  لوحيد 
 250.000 جأسمالها  مبلغ    PRIVEE
مقرها  إلرتماعي  وعنو ن  دجهم 
فاس  تجزئة  لحجوي حي  لدكاج ت، 
  : ل  نتيجة  فاس  ملغرب   30000  -
و لحكم  جخصة  الستغالل  سح  
بتجزئة  من  ملحل  لكائن  باالفر غ 

 لحجوي حي  لدكاج ت، فاس .
تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - فاس  حي  لدكاج ت،   لحجوي 

30000 فاس  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( عبد  لرحيم   لسليماني 
3 زنقة  22  لشقة  و عنو نه) ( عماجة 
و د  ملهر ز شاجع  ملجد نررس ب فاس 
)ة(  كمصفي  فاس  ملغرب   30000

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
تجزئة   : بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 

 لحجوي حي  لدكاج ت، فاس
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   20 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229/020.
483I

MAGHREB TADBIR

JABAL TARIK TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MAGHREB TADBIR
شاجع مر كش  قامة  لنجد  لطابق 

 الول جقم 14  قامة  لعرفان 
-GH27E18Z2  لطابق  لثاني جقم 

352، 90000، طنجة  ملغرب
JABAL TARIK TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

مر كش  قامة  لنجد  لطابق  الول 
جقم 14 طنجة 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103583
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في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   31
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 JABAL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TARIK TRANS
:  لنقل  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
مر كش  قامة  لنجد  لطابق  الول 
جقم 14 طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
  JABAL TARIK TRANS : لشركة 
1.000 حصة بقيمة 100.000 دجهم 

للحصة .
 1000  :  لسيد  حمد  لرنبوق 

بقيمة 100.000 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  حمد  لرنبوق 
 90000  20 كيف ن  لزنقة  بن  حي 

طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  حمد  لرنبوق 
 90000  20 كيف ن  لزنقة  بن  حي 

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 لتجاجية بطنجة  بتاجيخ - تحت جقم -.
484I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

B.G.C.R
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة
 FIDUCIAIRE LABEL
EXCELLENCE SARL

شاجع  لقدس جقم 40  لطابق 3 جقم 
2 طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب
B.G.C.R شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  لزهرة 
طريق  لقدس شاجع 41 جقم 42  - 

90001 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

90897

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2018 6وليوز   09

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.B.G.C.R

أعمال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملتنوعة

 لنقل  لوطني و لدولي للبضائع.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : حي  لزهرة 
 -   42 جقم   41 طريق  لقدس شاجع 

90001 طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لرنبوق عبد  لعزيز :  100 

حصة بقيمة 1.000 دجهم للحصة .

  لسيد  لرنبوق عبد  لعزيز : 100 

بقيمة 1.000 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لعزيز   لسيد  لرنبوق 

شاجع موالي جشيد تجزئة  عنو نه) ( 
 90001  2 جقم   1  لزموج  لطابق 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لعزيز   لسيد  لرنبوق 

شاجع موالي جشيد تجزئة  عنو نه) ( 
 90001  2 جقم   1  لزموج  لطابق 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

غشت   09 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2018 تحت جقم 5199.

485I

AA CONSULTING S.A.R.L

JAAYIR LOUNGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إضافة تسمية تجاجية أو شعاج 

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ،  شاجع  باجيس  لطابق  لثاني 
جقم 22 ، 20000،  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب
JAAYIR LOUNGE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: 11، 

شاجع موالي جشيد  - 20000  لد ج 
 لبيضاء   ملغرب.

»إضافة تسمية تجاجية أو شعاج»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.444375
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 08 6نا6ر 2020 تقرج إضافة 

شعاج تجاجي للشركة وهو:
MOZAIK CLUB

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 12 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 727229.
482I

FIDACTIVE

TOMANTINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC
TOMANTINE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي عند 
   PASCALE SPORT MAROC

تسيالZ I جقم 252 شاجع  بن  لهيثم 
 لدشيفة - 80250  نزكان  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.17393
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل   2020 6نا6ر   31  ملؤجخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
  TOMANTINE  لشريك  لوحيد 
دجهم   100.000 جأسمالها  مبلغ 
عند  مقرها  إلرتماعي  وعنو ن 
   PASCALE SPORT MAROC
252 شاجع  بن  لهيثم  تسيالZ I جقم 
80250  نزكان  ملغرب   -  لدشيفة 

نتيجة ل : تصفية ود6ة.
عند  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 PASCALE SPORT MAROC ZI
شاجع  بن  لهيثم   252 تسيالجقم 
80250  نزكان   لدشيفة   ملغرب 

 ملغرب. 
و عين:

و  دجويش  لقمان    لسيد)ة( 
عنو نه) ( بلوك E جقم 228 حي  لهدى  
)ة(  كمصفي  80000  كاد6ر  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق 
 PASCALE عند   :  ملتعلقة بالتصفية 
جقم   Z Iتسيال    SPORT MAROC

252 شاجع  بن  لهيثم  لدشيفة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ   البتد ئية بانزكان  

2020 تحت جقم 222.

487I

fidia audit

A2M AERO ا)م ايرو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fidia audit
 rue mustapha el maani 201

 2eme etage appt.12 casablanca
، 20130، casablanca maroc

A2M AERO  2م  6رو شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 201 زنقة 
مصطفى  ملعاني  لطابق  لتاني 

 لشقة 12  لد ج  لبيضاء 20130 
 لد ج  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 
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جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
454129

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 A2M  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

AERO  2م  6رو.
غرض  لشركة بإ6جاز : - بالقطع

تصنيع  ألرز ء  ملعدنية أو غيف   -
 ملعدنية

طريق  عن  -  لتصنيع  مليكانيكي 
 ، مثل  لطحن  إز لة  ملو د  عملية 
 لتدوير ،  لتدوير ،  لحفر ،  لتنصت 

،  لتلميع ... إلخ.
رميع  لعمليات  لصناعية   -
و لتجاجية  ملتعلقة باألشغال  ملعدنية
-  ملشوجة و ملساعدة في  لخدمات 
أنو ع  ورميع  و لتجاجية   لصناعية 

 لخدمات بشكل عام ؛
-  ستيف د وتصد6ر رميع  ملنتجات 

و لخدمات ؛
- حيازة و ستغالل رميع  لعالمات 
نماذج  أو  أو  لتصميمات   لتجاجية 

 لبف ء ت ؛
أو  ملحلية  -  لتجاجة  لعامة 
و لتصد6ر  ،  الستيف د  أو  لدولية 
لجميع  و لعرض  و لبيع  و لشر ء 
و ملو د  و لسلع  و ملقاالت   ملنتجات 
بجميع أنو عها ومن رميع  ملصادج ؛

تنظيم أي حدث عام أو خاص   -
6تعلق باملوضوع  الرتماعي ؛

أو  تطوير  أو  حيازة  أو  أخذ   -
بر ء ت  رميع  نقل  أو   ستغالل 
و لعمليات  و لتف خيص   الختف ع 
بشكل  و لعالمات  لتجاجية  ملرتبطة 

مباشر أو غيف مباشر بهدف  لشركة ؛
أو  أو  ستئجاج  أو حيازة  إنشاء   -
رميع  تشغيل  أو  تركي   أو  تأريف 
ووجش  لعمل  و ملصانع   ملنشآت 
 ملتعلقة بو حد أو آخر من  ألنشطة 

 ملحددة ؛
-  ملشاجكة  ملباشرة أو غيف  ملباشرة 

للشركة في رميع  لعمليات  لتجاجية 

أو  لصناعية  لتي قد تكون مرتبطة 

عن  سيما  وال   ، بموضوع  لشركة 

أو  رد6دة  شركات  إنشاء  طريق 

أو  أو  الكتتاب  مساهمات  لرعا6ة 
أو  لحقوق  شر ء  ألوج ق  ملالية 
أو  ،  ندماج  لتحالف   الرتماعية 

 ملشاجكة في  ملشاجكة أو غيف ذلك ؛

 201  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
زنقة مصطفى  ملعاني  لطابق  لتاني 

 20130 12  لد ج  لبيضاء   لشقة 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 90.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لطيفوج بناني  مين :  300 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد لزجق 6اسين :  300 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 300   : 6وسف  6حياوي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

بناني  مين   لسيد  لطيفوج 
عنو نه) ( حي  جسالن زنقة 4 جقم 41 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  6اسين  لزجق   لسيد 

لساسفة تجزئة  لحاج فاتح جقم 485 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

 لسيد 6حياوي 6وسف عنو نه) ( 

 22 1  لرقم  مخلوف  نبيلة  تجزئة 

برشيد   22100  لطابق  الول  لدجوة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد 6حياوي 6وسف عنو نه) ( 

 22 1  لرقم  مخلوف  نبيلة  تجزئة 

برشيد   22100  لطابق  الول  لدجوة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 23 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 0000.

488I

CABINET BOUZIDI

SEKLOU IRRIGATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجاجية 6ورد 

مقرها  الرتماعي باملغرب

CABINET BOUZIDI
عند مكت   لبوزيدي ص.ب 125 
 لناظوج ، 22000،  لناظوج  ملغرب
SEKLOU IRRIGATION »شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: تجزئة 
 لهناء جقم 12  لعروي - 22000 

 لناضوج  ملغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجاجية 
6ورد مقرها  الرتماعي باملغرب»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.7001
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تقرج   2019 درنبف   22 في   ملؤجخ 
 SEKLOU لشركة  تابع  فرع  إغالق 
و لكائن   - تسميته   IRRIGATION
عنو نه في تجزئة لقسيمي جقم 141 - 

23250   كليم  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 23 6نا6ر 

2020 تحت جقم 10.

489I

CABINET BOUZIDI

EURO MAJ MAJ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكت   لبوزيدي ص.ب 125 
 لناظوج ، 22000،  لناظوج  ملغرب
EURO MAJ MAJ شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  الرتماعي حي والد 

 C - 62000 بوطي  جقم 78 سكتوج
 لناظوج  ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.18331

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تغييف   2020 6نا6ر   07 في   ملؤجخ 
وبيع  » ستيف د  من  نشاط  لشركة 
» ستيف د  إلى  أنو ع  ألحذ6ة»  رميع 
و لفو كه   لخضرو ت  ملجففة 

و لتو بل
 ستيف د  لحبوب

 ستيف د وتصد6ر».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 03 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 130.

490I

CECOGEL / SARL

STERAVIT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
STERAVIT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي وردة، 42 

زنة  لنهضة - 20000 وردة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
34271

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.STERAVIT
غرض  لشركة بإ6جاز :  لحلويات 

وتصنيع  ملو د  الستهالكية  لطبية
 لتصد6ر و الستف د.
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عنو ن  ملقر  الرتماعي : وردة، 42 
زنة  لنهضة - 20000 وردة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حدو�سي  نوفل   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 1000  : حدو�سي  نوفل   لسيد 
بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حدو�سي  نوفل   لسيد 
 20000 42 وردة، زنقة  لنهضة جقم 

وردة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حدو�سي  نوفل   لسيد 
 20000 42 وردة، زنقة  لنهضة جقم 

وردة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   30 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 455.
491I

Mustapha ZAKHNINI 

بيتفو سيف
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Mustapha ZAKHNINI
 BP 125. 62602 RAS EL MA
NADOR ، 62602،  لناضوج 

 ملغرب
بيتفو سيف  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

 لقيادة ج س  ملاء  لناضوج - 22200 
 لناضوج  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
19597

 25 عقد حر مؤجخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 درنبف 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
بيتفو   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

سيف .
محطة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لوقود .
زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 22200  -  لقيادة ج س  ملاء  لناضوج 

 لناضوج  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  مسرية   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد  مسرية   لسيد 
حي  ملسيفة ج س  ملاء  لناضوج 22202 

 لناضوج  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد  مسرية   لسيد 
حي  ملسيفة ج س  ملاء  لناضوج 22202 

 لناضوج  ملغرب
 لسيد  لرحموني محمد عنو نه) ( 
ج س  ملاء  لناضوج  حي  لنهضة 

22202  لناضوج  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 15 6نا6ر 

2020 تحت جقم 80.
492I

COMPTASAM

بورجر سطوري
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

COMPTASAM
10 شاجع أبي بكر  لر زي إقامة  لر زي 

 لطابق  لسفلي ، 90010، طنجة 
 ملغرب

بوجرر سطوجي شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

محمد بن عبد هللا 3 زنقة 27  ملصلى 
- 90000 طنجة  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.84283
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2020 6نا6ر   02 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( زكرياء  ملجدوبي 
900 حصة  رتماعية من أصل 900 
جضو ن  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 
 لناصري، وهو  ملساهم ومسيف رد6د 
قر ج  على  للشركة  ملتفت    لوحيد 
إقالة مسيف  لسابق  ملجدوبي زكرياء 

بتاجيخ 02 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   11 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 1155.
493I

soubaiconsulting لسباعى كونسيلتين 

 OUHNINI IMPORT ET
EXPORT SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

 لسباعى كونسيلتين 
soubaiconsulting

شاجع محمد  لخامس 105 عماجة 
 سانا  لطابق  الول جقم 1 طنجة ، 

90000، طنجة  ملغرب
 OUHNINI IMPORT ET EXPORT

SARL  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي مجمع 
 لحسني 4  لطابق  ألج�سي جقم 5 
كزنا6ة  - 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.25289
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج حل   2020 6نا6ر   13  ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 OUHNINI IMPORT ET EXPORT
SARL   مبلغ جأسمالها 10.000 دجهم 
مجمع  مقرها  إلرتماعي  وعنو ن 
 5 جقم  4  لطابق  ألج�سي   لحسني 
كزنا6ة  - 90000 طنجة  ملغرب نتيجة 
و نعد م  لخبفة  إد جتها  ضعف   : ل 
 لتي نتج عنها زيادة خسائر  لشركة و 

بالتالي عجزها عن  الستمر ج
مقر  لتصفية ب مجمع  .و حدد 
 5 جقم  4  لطابق  ألج�سي   لحسني 

كزنا6ة  - 90000 طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  وهنيني   لسيد)ة(  ملصطفى   
 04 11 جقم  02 زنقة  عنو نه) ( بلوك 
حي تامومنت خنيفرة 54000 خنيفرة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230229.
494I

HOME COMPTA

SAIGH TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
جفع جأسمال  لشركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC
SAIGH TRAVAUX شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي مفتاح 
 لخيف مجموعة 4 جقم 15 عماجة 8 
 لطابق 3 د ج بوعزة - 27223  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.354985

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2019 درنبف   31 في   ملؤجخ 
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قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
»900.000 دجهم» أي من »100.000 
عن  دجهم»   1.000.000« إلى  دجهم» 
د6ون  مع  مقاصة  إرر ء    : طريق 
 لشركة  ملحددة  ملقد ج و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 20 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 727500.

495I

FIDACTIVE

BORJDOO SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

BORJDOO SERVICES شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي عند 

STIMASUD شاجع  ملحكمة جقم 02 
 كاد6ر - 80000  كاد6ر  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.27027
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج   2019 درنبف   31 في   ملؤجخ 
ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 BORJDOO ذ ت  لشريك  لوحيد 
SERVICES  مبلغ جأسمالها 100.000 
دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي عند 
 02 STIMASUD شاجع  ملحكمة جقم 
 كاد6ر - 80000  كاد6ر  ملغرب نتيجة 

ل : تصفية ود6ة .
عند  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
  02 STIMASUD شاجع  ملحكمة جقم 

- 80000  كاد6ر  ملغرب. 
و عين:

و   لسيد)ة(  لحسين   صبان 
 09 07 و  عنو نه) ( شاجع مدجيد جقم 
80000  كاد6ر  ملغرب  حي  القامات  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

عند   : بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 

 02 STIMASUD شاجع  ملحكمة جقم 

 كاد6ر

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   13 بتاجيخ  باكاد6ر    لتجاجية 

2020 تحت جقم 89572.

492I

STE FIDUCONFIANCE

MALIH CAR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

MALIH CAR  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : جقم 49، 

تجزئة مامونية، متجر 2 زنقة أبي 

هريرة طريق صفرو، فاس. - 30000 

فاس  ملغرب.

جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.24239

بمقت�سى  لجمع  لعام 

درنبف   22 في   إلستثنائي  ملؤجخ 

جأسمال  لشركة  جفع  تم   2008

دجهم»   500.000,00« قدجه  بمبلغ 

إلى  دجهم»   500.000,00« من  أي 

  : طريق  عن  دجهم»   1.000.000«

أجباح أو عالو ت  أو  إدماج  حتياطي 

إصد ج في جأس  ملال.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   27 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 379/020.

497I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 DEHRON INTERNATIONAL
IMPORT-EXPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 DEHRON INTERNATIONAL
IMPORT-EXPORT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : 

بريستيجيا أمبف طريق أمزميز  لطابق 
تحت أج�سي  مكت  299  ب جقم 24 

- 40000 مر كش  ملغرب.
قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
.22399

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2019 تقرج حل  13 درنبف   ملؤجخ في 
 DEHRON INTERNATIONAL
ذ ت  شركة   IMPORT-EXPORT
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 10.000,00 جأسمالها  مبلغ   لوحيد 
مقرها  إلرتماعي  وعنو ن  دجهم 
بريستيجيا أمبف طريق أمزميز  لطابق 
جقم  ب    299 مكت   أج�سي   تحت 
مر كش  ملغرب نتيجة   40000  -  24

لتوقف نشاط  لشركة.
و عين:

 STEPHANE   DUNET )لسيد)ة 
عماجة    A2 كولف سيتي  و عنو نه) ( 
محمد  لسادس  6فرناج   شاجع   23
)ة(  40000 مر كش  ملغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
كولف  وفي   2019 درنبف   17 بتاجيخ 
محمد  شاجع   23 عماجة    A2 سيتي 
مر كش   40000  -  لسادس  6فرناج 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112042.

498I

MEDAFID CONSEIL

لكونستخيكتور ريوني )ل.س.ر(  
 LES CONSTRUCTEURS

REUNIS  L.C.R
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MEDAFID CONSEIL
 RDC N517 IZDIHAR

 EXTENTION MARRAKECH
 ،Marranech, Marrakech، 40000

مر كش  ملغرب
 LES  )لكونستخيكتوج جيوني )ل.س.ج

  CONSTRUCTEURS REUNIS
L.C.R شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج أ6ت 
برغوت سويهلة مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

100251
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 LES  )لكونستخيكتوج جيوني )ل.س.ج
  CONSTRUCTEURS REUNIS

.L.C.R
أشغال    : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.
: دو ج أ6ت  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 40000  - مر كش  سويهلة  برغوت 

مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 900   :  لسيد عدنان أ6ت باعلي 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 100   :  لسيدة سىلوى وشناوي 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

باعلي  أ6ت  عدنان   لسيد 
مر كش   40000 مر كش  عنو نه) ( 

 ملغرب.
وشناوي  سلىوى   لسيدة 
مر كش   40000 مر كش  عنو نه) ( 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
باعلي  أ6ت  عدنان   لسيد 
مر كش   40000 مر كش  عنو نه) ( 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف   27 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2019 تحت جقم 10022.

499I

ISMAILI ALU

ISMAILI ALU SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ISMAILI ALU
 N°177 AVENUE RAHMA

 NARJIS -D- RTE SEFROU FES ،
30000، فاس  ملغرب

ISMAILI ALU SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 177 
شاجع  لرحمة  لنفرس -د- طريق 

صفرو فاس. - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21845
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   23
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ISMAILI ALU SARL
مقاول   -  : غرض  لشركة بإ6جاز 

تشييذ ت معدنية . 

أو  مختلفة  أشغال  في  -  ملقاول 

بناء ت  .
عنو ن  ملقر  الرتماعي : جقم 177 

طريق  -د-  شاجع  لرحمة  لنفرس 

صفرو فاس. - 30000 فاس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد عبد  لنبي بوهالل 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 250   : بوهالل  زكرياء   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 250   :  لسيد عبد  إلاله بوهالل 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500  :   لسيد عبد  لنبي بوهالل 

بقيمة 50.000 دجهم.

 لسيد زكرياء بوهالل : 250 بقيمة 

25.000 دجهم.

 250  :  لسيد عبد  إلاله بوهالل 

بقيمة 25.000 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بوهالل  عبد  لنبي   لسيد 

حي  لسانية طريق سيدي  عنو نه) ( 

 حر زم فاس 30000 فاس  ملغرب.

عنو نه) (  بوهالل  زكرياء   لسيد 

سيدي  حر زم  طريق  حي  لسانية 

فاس 30000 فاس  ملغرب.

بوهالل  عبد  إلاله   لسيد 

حي  لسانية طريق سيدي  عنو نه) ( 

 حر زم فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بوهالل  عبد  لنبي   لسيد 

حي  لسانية طريق سيدي  عنو نه) ( 

 حر زم فاس 30000 فاس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   03 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 479.
500I

NOTAIRE BERRADA ADIL

سانطيف املودن
إعالن متعدد  لقر ج ت

NOTAIRE BERRADA ADIL
 Tanger, Avenue Omar Ibn El
 Khattab, résidence Tortola B,

 1er étage n°6 ، 90000، Tanger
Maroc

سانطيف  ملودن »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 152 شاجع 
فاس - 90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.12859
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 29 نونبف 2019
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
وفاة  لشريك عبدهللا  ملودن وتوزيع 
لرسم  تبعا  على  لوجثة  حصصه 

 الج ثة  ملؤجخ في 09 غشت 2018  
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
: لسيدة  للوجثة  حصة   180 توزيع 
حصة, لسيدة   24 تاج ست  عائشة 
حصة, لسيدة   22 فاطمة  ملودن 
حصة, لسيدة   22 خد6جة  ملودن 
, لسيد  حصة   22 مليكة  ملودن 
, لسيد  حصة   45 محمد  ملودن 

 بر هيم  ملودن 45 حصة . 
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
بمور  هد   لتفويت فان  لفصل 5 
 ملتعلق بر سمال  لشركة من  لنظام 
: لسيدة  كاالتي  سيتغيف   السا�سي 
, لسيدة  حصة   24 تاجست  عائشة 
حصة, لسيدة   22 فاطمة  ملودن 
حصة, لسيدة   22 خدبجة  ملودن 
مليكة  ملودن 22 حصة, لسيد محمد 
حصة, لسيد  بر هيم   205  ملودن 

, لسيد عبد هللا  حصة   205  ملودن 
محمد  حصة, لسيد   127  ملودن 
عثمان  حصة, لسيد   122  ملودن 

 ملودن 127 حصة .
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   15 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 370.
501I

W J PIECES AUTO

EURO-EXPRESS LOGISTICS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EURO EXPRESS LOGISTICS
145 شاجع محمد  لخامس  لطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 لر بع شقة 

Maroc
 EURO-EXPRESS LOGISTICS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
محمد  لسادس  قامة كوصاب 

 لطابق 3 جقم 54 - 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103773

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
EURO- : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.EXPRESS LOGISTICS
:  لنقل  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لوطني و  لدولي للبضائع.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
كوصاب  محمد  لسادس  قامة 
طنجة   90000  -  54 جقم   3  لطابق 

 ملغرب.
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أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوجمان   لسيد  حمد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بوجمان   لسيد  حمد 
شاجع محمد  لسادس  قامة كوصاب 
طنجة   90000  98 جقم   7  لطابق 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بوجمان   لسيد  حمد 
شاجع محمد  لسادس  قامة كوصاب 
طنجة   90000  98 جقم   7  لطابق 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230208.
502I

NOTAIRE BERRADA ADIL

سانطيف املودن
إعالن متعدد  لقر ج ت

NOTAIRE BERRADA ADIL
 Tanger, Avenue Omar Ibn El
 Khattab, résidence Tortola B,

 1er étage n°6 ، 90000، Tanger
Maroc

سانطيف  ملودن  »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 152, 
شاجع فاس - 90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.12859
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 29 نونبف 2019
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
عقد هبة توثيقي بتاجيخ 28و 29 نونبف 
تر ست  عائشة  فان  لسيدة   2019
فاطمة  ملودن, لسيدة  , لسيدة 
مليكة  خد6جة  ملودن,و لسيدة 

 ملودن قد وهبن مجموع حصصهن 
في  6ملكونها  حصة  لتي   90  لبالغة 
ش.م.م,ذ ت  سانيطيف  ملودن  شركة 
ج س مال قدجه 2.000.000,00 دجهم 
6طنجة,شاجع  مقرها  الرتماعي  و 
محمد  : لسيد   152, لى  جقم  فاس 

 ملودن  بن  بر هيم 122 حصة 
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  6نص  1:  لذي  جقم  بند 
فان  هد   لتفويت  بمور   ما6لي: 
5  ملتعلق بر سمال  لشركة   لفصل 
كاالتي  من  لنظام  السا�سي سيتغيف 
بن  بر هيم  : لسيد عبد هللا  ملودن  
127 حصة, لسيد عثمان  ملودن بن 
محمد  حصة, لسيد   127  بر هيم 
 ملودن بن عبد هللا 250 حصة, لسيد 
 250 هللا  عبد  بن   بر هبم  ملودن 

حصة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   15 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 370.

503I

NOTAIRE BERRADA ADIL

سانطيف املودن
إعالن متعدد  لقر ج ت

NOTAIRE BERRADA ADIL
 Tanger, Avenue Omar Ibn El
 Khattab, résidence Tortola B,

 1er étage n°6 ، 90000، Tanger
Maroc

سانطيف  ملودن  »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 152,شاجع 
فاس - 90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.12859
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 12 درنبف 2019
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
درنبف   12 بتاجيخ  توثيقي  هبة  عقد 

2019 فان  لسيدعثمان  ملودن.

قد وه  مجموع حصصه  لبالغة 
شركة  في  6ملكوها  حصة  لتي   127
ج س  ش.م.م,ذ ت  سانيطيف  ملودن 
و  دجهم   2.000.000,00 قدجه  مال 
مقرها  الرتماعي بطنجة,شاجع فاس 
محمد  ملودن    :  لسيد   152, لى  جقم 
84 حصة و لسيد عبدهللا  ملودن 83 

حصة.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
,بمور  هد   لتفويت فان  لفصل 5 
 ملتعلق بر سمال  لشركة من  لنظام 
 السا�سي سيتغيف كاالتي : لسيد محمد 
 ملودن  بن  بر هيم 250 حصة, لسيد 
 250 بن  بر هيم  عبدهللا  ملودن 
حصة, لسيد محمد  ملودن بن عبد 
هللا 250 حصة, لسيد  بر هبم  ملودن 

بن عبد هللا 250 حصة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   15 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 370.
504I

MONDIALE GEST

 ALJAWDA GENERAL
TRADING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A PORTES DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ALJAWDA GENERAL TRADING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج موالي 

رعفر جقم 859 سيدي عبدهللا 
غيات  6ت  وجير  لحوز مر كش - 

40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102123

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALJAWDA GENERAL TRADING

:  لتسييف  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لفالحي 

 الستيف د و  لتصد6ر

 لتجاجة  لعامة.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : دو ج موالي 

رعفر جقم 859 سيدي عبدهللا غيات 

 40000  -  6ت  وجير  لحوز مر كش 

مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

عزيز  علي  ناصر  د6اب   لسيد 

 لشريفي :  1.000 حصة بقيمة 100 

دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عزيز  علي  ناصر  د6اب   لسيد 

 لشريفي عنو نه) (  الماج ت  لعربية 

40000  لعين  الماج ت   ملتحدة 

 لعربية  ملتحدة.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  حمد محمد  لنوج فضل 

عنو نه) (  لوال6ات  ملتحدة  هللا 

USA  لوال6ات   40000  المريكية 

 ملتحدة  المريكية

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   28 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111741.

505I
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FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE VAL DE LOIRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE REBANI

 RUE KENITRA IMM 12 APPT 14

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE VAL DE LOIRE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 18 

 لعر ئ�سي 2,  لبساتين - 50020 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

48317

بمقت�سى  عقد عرفي مؤجخ في 23 
تم إعد د  لقانون   2019 من غشت 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE VAL DE LOIRE

 *  : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 الستشاجة في  لتسييف.
 18 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 50020  - 2,  لبساتين   لعر ئ�سي 

مكناس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 330   : 6اسين  لسيفي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد 6اسين بوزل :  340 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

330 حصة    : عمي   لسيد زكرياء 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  6اسين  لسيفي   لسيد 
جقم 48 تجزئة وليلي  لبساتين 50020 

مكناس  ملغرب.
عنو نه) (  بوزل  6اسين   لسيد 
تجزئة عبد  لوهاب  لعر ئ�سي جقم 34 

 لبساتين 50020 مكناس  ملغرب.
عنو نه) (  عمي  زكرياء   لسيد 
 5 شقة   92 عماجة  وليلي  تجزئة 

 لبساتين 50020 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  6اسين  لسيفي   لسيد 
جقم 48 تجزئة وليلي  لبساتين 50020 

مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
من   29 بتاجيخ  بمكناس    لتجاجية 

غشت 2019 تحت جقم 3481.
502I

fiduciaire capital orient

STE MIMOUNI FER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7
OUJDA ، 60000، oujda maroc

STE MIMOUNI FER  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي طريق تازة 
حي �سي  ألخضر شاجع ب 50 جقم 27 

- 20000 وردة  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.25051

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل   2020 6نا6ر   04  ملؤجخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 STE MIMOUNI  لشريك  لوحيد 
 10.000,00 جأسمالها  مبلغ     FER
دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي طريق 
تازة حي �سي  ألخضر شاجع ب 50 جقم 
27 - 20000 وردة  ملغرب نتيجة ل : 

عدم تحقق هدف  لشركة .

و حدد مقر  لتصفية ب طريق تازة 
حي �سي  ألخضر شاجع ب 50 جقم 27 - 

20000 وردة  ملغرب. 
و عين:

و  قرو�سي   لسيد)ة(  لحسين  
تجزئة  لخضر  حي  ل�سي  عنو نه) ( 
وردة    18 جقم  ك   جغيون  لزنقة 
)ة(  كمصفي  وردة  ملغرب   20000

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
طريق   : بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 
تازة حي �سي  ألخضر شاجع ب 50 جقم 

27
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 557.
507I

Smart Counsellor

SMART COUNSELLOR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Smart Counsellor
 Res al fath 217 bd Brahim

 roudani prolonge etg 1 n3 ،
20300، Casablanca Maroc

SMART COUNSELLOR شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي سكن 

 لفتح 217 بولفاجد  بر هيم 
 لروضاني  لدوج 1 جقم 3  لد ج 
 لبيضاء - 20300  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.319205

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل   2020 6نا6ر   13  ملؤجخ في 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 SMART ذ ت  لشريك  لوحيد 
جأسمالها  مبلغ    COUNSELLOR
مقرها  وعنو ن  دجهم   10.000

بولفاجد   217  إلرتماعي سكن  لفتح 
 3 جقم   1  بر هيم  لروضاني  لدوج 
 لد ج  لبيضاء - 20300  لد ج  لبيضاء 
 ملغرب نتيجة ل :  ألزمات  القتصاد6ة 

و لعقبات  لقانونية و ملالية.
سكن  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لفتح 217 بولفاجد  بر هيم  لروضاني 
 لدوج 1 جقم 3  لد ج  لبيضاء - 20300 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  عبد الله   ملودن   لسيد)ة( 
عنو نه) ( د.والد  لحمدي حي  لحسني 
20300  لد ج  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 21 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 727712.

508I

 ملقفلجي علي

ZELIGE BELDI TETWANI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملقفلجي علي
قيساجية  لوحدة  لطابق  لثاني جقم 
 ملكت  10 ، 93000، تطو ن  ملغرب
ZELIGE BELDI TETWANI شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 3 زنقة 
سيدي طلحة إس  دوج جقم 13  - 

93000 تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

22403
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZELIGE BELDI TETWANI
صناعة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لزليج  لتقليدي.
زنقة   3  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 -   13 سيدي طلحة إس  دوج جقم 

93000 تطو ن  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 90   :  لسيدة  لعزيزة  خياط 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 10   :  لسيد  سماعيل  خياط 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  لعزيزة  خياط عنو نه) ( 
سيدي  لبهروجي  جض شكوح حومة 

 ملقابر 93000 تطو ن  ملغرب.
 لسيد  سماعيل  خياط 
سيدي  لبهروجي  جض  عنو نه) ( 
تطو ن   93000   2287 جقم   لبقالي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  لعزيزة  خياط عنو نه) ( 
سيدي  لبهروجي  جض شكوح حومة 

 ملقابر 93000 تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   30 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0192.
509I

تادلة لإلستشاجة

 GROUPE CM DES TRAVAUX
ET SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

جفع جأسمال  لشركة

تادلة لإلستشاجة
حي ميمونة بلوك 1جقم 77 لطابق 
2بني مالل ، 23000، بني مالل 

 ملغرب
 GROUPE CM DES TRAVAUX ET

SERVICES شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي أوالد دجيد 
 للوز بني مالل  - 23000 بني مالل  

 ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.2411

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 6نا6ر   02 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
»400.000 دجهم» أي من »100.000 
عن  دجهم»   500.000« إلى  دجهم» 
أو  نقد6ة  حصص  تقد6م    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاجيخ 31 6نا6ر 

2020 تحت جقم 77.
510I

MOHAMED SAFRIOUI

KSS INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
KSS INVEST شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي غاندي 

مول شاجع غاندي عماجة 9  لطابق 4 
- 20200  لد ج  لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

 455717
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 KSS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INVEST

إقتناء   -  : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 الوج ق  ملالية لألسهم في رميع أنو ع 
أو  ألقلية   لشركات بصفة  الغلبية 

 ملورودة أو في طوج  لتأسيس
و لدج سات  رميع  لخدمات   -
في  لصالح  لشركات  و لنصائح 
 ملياد6ن  إلد جية و لتقنية و  لتجاجية 

و ملالية.
غاندي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
مول شاجع غاندي عماجة 9  لطابق 4 

- 20200  لد ج  لبيضاء   ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
  :  لسيد محمد هشام  لصفريوي 
250 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
 250   :  لسيد رليل  لصفريوي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 250   : سعد  لسرغيني   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد حمزة  لقباج :  250 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
هشام  لصفريوي  محمد   لسيد 
عنو نه) ( 3 زنقة باب  ملندب  لطابق 
4 شقة جقم 8 بوجكون 20000  لد ج 

 لبيضاء   ملغرب.
رليل  لصفريوي   لسيد 
عنو نه) ( 3 زنقة باب  ملندب  لطابق 
4 شقة جقم 7 بوجكون 20000  لد ج 

 لبيضاء   ملغرب.
 لسيد سعد  لسرغيني عنو نه) ( 
13 زنقة وهر ن 20000  لد ج  لبيضاء  

 ملغرب.
عنو نه) (  حمزة  لقباج   لسيد 
سيدي   1029 طريق  قباج  فيال 
20000  لد ج  لبيضاء   معروف 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
هشام  لصفريوي  محمد   لسيد 
عنو نه) ( 3 زنقة باب  ملندب  لطابق 
4 شقة جقم 8 بوجكون 20000  لد ج 

 لبيضاء   ملغرب

 لسيد سعد  لسرغيني عنو نه) ( 

13 زنقة وهر ن 20000  لد ج  لبيضاء  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729722.

511I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

MEZYAT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

MEZYAT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  محل 

جقم 778 مسيفة 1   شاجع  لخريف  

مر كش - 40000 مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.51785

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 01 نونبف 2019 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 

1   شاجع  مسيفة   778 جقم  محل   «

مر كش   40000  - مر كش   لخريف  

جقم  محل   177 »جقم  إلى   ملغرب» 

 40000  - مر كش  تجزئة صوفيا   1

مر كش   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

نونبف   14 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2019 تحت جقم 9220.

512I
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MOUSSAOUI HAJJI

 LES HIRONDELLES DU
DESERT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
  LES HIRONDELLES DU DESERT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي قصر 

سيدي بوبكر  لريصاني ص.ب 225 
 لريصاني - 52450  لريصاني  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
13529

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LES  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. HIRONDELLES DU DESERT
تنظيم   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لرحالت  لسياحية 
و  تنظيم  ألحد ث  لسياحية   

 لرياضية  و  لثقافية.
قصر   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 225 سيدي بوبكر  لريصاني ص.ب 
 لريصاني - 52450  لريصاني  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد سعيد هوجشمي  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد سعيد هوجشمي عنو نه) ( 
بين   47410 مولين  ريان  شاجع   11
د  بين    47410 فرنسا   د  رينيس 

 رينيس فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد سعيد هوجشمي عنو نه) ( 
بين   47410 مولين  ريان  شاجع   11
د  بين    47410 فرنسا   د  رينيس 

 رينيس فرنسا
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 08 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 121.
513I

لوكسر للحسابات

LOVAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

لوكسر للحسابات
41 شاجع بركان  لطابق  لثاني جقم 4 

، 20000، وردة  ملغرب
LOVAL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : شاجع 

قاهرة جقم 39 مكرج - 20000 وردة 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.30555
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل   2020 6نا6ر   02  ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   LOVAL
 100.000 جأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
مقرها  إلرتماعي  وعنو ن  دجهم 
 20000  - 39 مكرج  شاجع قاهرة جقم 
وردة  ملغرب نتيجة لعدم  لقيام باي 

نشاط.
و عين:

 لسيد)ة( نزهة  هاجود و عنو نه) ( 
 20000 مكرج   39 جقم  قاهرة  شاجع 

وردة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
شاجع  وفي   2020 فبف 6ر   02 بتاجيخ 
20000 وردة  39 مكرج -  قاهرة جقم 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   02 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 237.
514I

sa.global

 SYSTEMS ADVISERS
GROUP

شركة  ملساهمة
تغييف تسمية  لشركة

sa.global
 Rue Outba Bnou Ghazouane 19

 19 Rue Outba Bnou
Ghazouane، 20100، CAS maroc
 SYSTEMS ADVISERS GROUP

شركة  ملساهمة
وعنو ن مقرها  الرتماعي 19 شاجع 
عتبة بن غزو ن - 20100  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.
تغييف تسمية  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
254391

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تغييف   2019 11 درنبف   ملؤجخ في 
 SYSTEMS« من  تسمية  لشركة 
sa.« إلى   «ADVISERS GROUP

. «global
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 22 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 254391.
515I

لوكسر للحسابات

LOCAWAY CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

لوكسر للحسابات
41 شاجع بركان  لطابق  لثاني جقم 4 

، 20000، وردة  ملغرب
LOCAWAY CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : وردة 

شاجع ريش  لتحرير و موحى  وحمو  
جقم 28  لطابق  الول   - 20000 

وردة  ملغرب.
قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
.25147

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج   2020 6نا6ر   02 في   ملؤجخ 
ذ ت  شركة   LOCAWAY CAR حل 
جأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  دجهم   500.000
 إلرتماعي وردة شاجع ريش  لتحرير 
28  لطابق  جقم  موحى  وحمو   و 
 الول   - 20000 وردة  ملغرب نتيجة 

اللوقوف عن مز ولة  ملهنة.
و عين:

نو ج و عنو نه) (   لسيد)ة( سميف  
عوينت  لسر ق تجزئة خلفاوي جقم 
وردة  ملغرب كمصفي   20000   20

)ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
وردة  وفي   2020 6نا6ر   02 بتاجيخ 
شاجع ريش  لتحرير و موحى  وحمو  
 20000  - 28  لطابق  الول    جقم 

وردة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   17 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 221.

512I

FOUZMEDIA

 RHAZZANI OUZMIR
TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE RHAZZANI شركة
OUZMIR TRAVAUX ROT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
وعنو ن مقرها   الرتماعي جقم 3224 

منطقة 2  ملخاليف 
 لقنيطرة.

تأسيس شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

53343
بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في18  
من شتنبف 2019  تم إعد د   لقانون 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة باملميز ت  لتالية  :
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ذ ت  شركة  شكل  لشركة  
مسؤولية محدودة 

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 القتضاء بمختصر تسميتها

 SOCIETE RHAZZANI
OUZMIR TRAVAUX ROT

أعمال  بإ6جاز,  غرض  لشركة 
مختلفة أو  لبناء .

عنو ن  ملقر  الرتماعي جقم 3224 
منطقة 2  ملخاليف   لقنيطرة.

من  رلها  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة, 99 سنة.

جأسمال  لشركة   مبلغ 
100.000.00 دجهم ,  مقسم كالتالي 

 500 سعيد  لغز ني  -  لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة . 

-   لسيد خالد  وزميف 500 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة . 

و  و  لعائلية   ألسماء  لشخصية 
صفات ومو طن  لشركاء 

 لسيد سعيد  لغز ني عنو نه ز وية 
عرصة   9 جقم   310 و   308  لزنقة 

 لقا�سي.  لقنيطرة.
و  لسيد خالد  وزميف عنو نه  قامة 
حي  لقدس سيدي   7 جقم   3 بغد د 

 لبفنو�سي  لبيضاء.
ومو طن مسيفي  لشركة 

 لسيد سعيد  لغز ني عنو نه ز وية 
عرصة   9 جقم   310 و   308  لزنقة 

 لقا�سي.  لقنيطرة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
من  بتاجيخ17  بالقنيطرة   البتد ئية 

 كتوبر 2019
تحت جقم 2778

517I

FIDUBAC SARL

MELL TRANS EURO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
122مكرج شاجع 6وسف  بن تاشفين 
 NADOR، لشقة جقم 11  لناضوج 

62000، nador maroc
MELL TRANS EURO

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 
 لثانوية  لجد6دة بني  نصاج - 22000  

 لناظوج   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
19249

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MELL  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TRANS EURO
:  لنقل  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي للبضائع.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لثانوية  لجد6دة بني  نصاج - 22000  

 لناظوج   ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فتحي   محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد فتحي  عنو نه) ( دوج 
  22000  غبال بني شيكر   لناظوج  

 لناظوج   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد فتحي  عنو نه) ( دوج 
  22000  غبال بني شيكر   لناظوج  

 لناظوج   ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 04 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 120.

518I

FIDUBAC SARL

DOUHRI RENT A CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

122مكرج شاجع 6وسف  بن تاشفين 

 NADOR، لشقة جقم 11  لناضوج 

62000، nador maroc

DOUHRI RENT A CAR شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 

 لكندي شاجع  لفر بي جقم 22 - 

22000  لناظوج  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

19245

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DOUHRI RENT A CAR

تأريف   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياج ت دون سائق.

حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 -  22 جقم  شاجع  لفر بي   لكندي 

22000  لناظوج  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 2.500   :  لسيد محمد  لدهري 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 2.500   :  لسيدة فاطمة  لدهري 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  لدهري   لسيد 
04  لناظوج  زنقة  ميمون  حي  والد 

22000  لناظوج  ملغرب.

 لسيدة فاطمة  لدهري عنو نه) ( 

04  لناظوج  زنقة  ميمون  حي  والد 

22000  لناظوج  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة فاطمة  لدهري عنو نه) ( 

04  لناظوج  زنقة  ميمون  حي  والد 

22000  لناظوج  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 02 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 172.

519I

أمبفيمري أن�سي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

0

 imm.A appt n°15 almansour

 zerka meknes ، 50500، meknes

maroc

أمبف6مري أن�سي شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 1052 

محل 2 جياض  إلسماعلية - 50000 

مكناس مكناس.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.43119

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2019 غشت   28 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
جراء  مليطا  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  رتماعية   195

)ة( خالد  480 حصة لفائدة   لسيد 

حاوحاو بتاجيخ 28 غشت 2019.
جراء  مليطا  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  رتماعية   195

480 حصة لفائدة   لسيد )ة( خدوج 

محي  بتاجيخ 28 غشت 2019.
جراء  مليطا  )ة(  تفويت  لسيد 

 480 حصة  رتماعية من أصل   52

)ة( عبد لعزيز  حصة لفائدة   لسيد 

 مليطا بتاجيخ 28 غشت 2019.
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جراء  مليطا  )ة(  تفويت  لسيد 
 480 حصة  رتماعية من أصل   34
حصة لفائدة   لسيد )ة( إلهام زوبيف 

بتاجيخ 28 غشت 2019.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   03 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 482.

520I

د6و ن  الستاذ  بر هيم  لقصيف

« BATICENTER « شركة
إعالن متعدد  لقر ج ت

د6و ن  الستاذ  بر هيم  لقصيف
شاجع محمد  لخامس  قامة 

 لسنتي�سي جقم 22  لطابق 2 مكت  
جقم 72 ، 50000، مكناس  ملغرب

شركة » baticenter » »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 1   ملركز 
 لتجاجي ، شاجع بيف  نزج ن تجزئة 
د6اج سايس  - 50000 مكناس 

 ملغرب .
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.32107

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 12 درنبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 
بتاجيخ  بمقت�سى عقد توتيقي  ما6لي: 
فوت  لسيد6ن   11/12/2019
رميع  وعادل  لتف ب  عماد  لتف ب 
ب  و ملقدجة  في  لشركة  حصصهما 
أنس  لفائدة  لسيد  حصة   5000

 ألنصاجي 
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
بتاجيخ  ثوثيقي  محضر  بمقت�سى 
12/12/2019وبمور   لتفويت 
مسؤولية  ذ ت  أصبحت  لشركة 
:  لسيد  محدودة بشريك وحيد هو 

أنس  ألنصاجي 
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

تفويت حصص .

بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
تغييف  لشكل  لقانوني للشركة 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 233.
521I

CABINET BOUZIDI

DYAR L›ORIENTAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكت   لبوزيدي ص.ب 125 

 لناظوج ، 22000،  لناظوج  ملغرب
DYAR L’ORIENTAL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
حي  مقرها  إلرتماعي  وعنو ن 
 22000  - عريض عماجة   طابق ج بع 

 لناضوج  ملغرب
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

19201

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   31
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 DYAR  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.L’ORIENTAL
منعش   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

عقاجي.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 22000  - عريض عماجة   طابق ج بع 

 لناضوج  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
جأسمال  لشركة:   مبلغ 

2.350.000 دجهم، مقسم كالتالي:
 23500  : 6وسف  شوحو   لسيد 

بقيمة 100 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  6وسف  شوحو   لسيد 

 22000 لحسن  والد  بوشو ف  حي 

 لناضوج  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  6وسف  شوحو   لسيد 

 22000 لحسن  والد  بوشو ف  حي 

 لناضوج  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 21 6نا6ر 

2020 تحت جقم 98.

522I

مستأمنة سامي للمحاسبة

 STE ISOLATION LOUROUBI
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة جقم 55 بلوك 4  لطابق 

 ألول بني مالل ، 23004، بني مالل 

 ملغرب

 STE ISOLATION LOUROUBI

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 22 
زنقة 2 حي  لفرح سوق  لسبت فقيه 

بن صالح - 23550 سوق  لسبت 

 ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.2493

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2019 تقرج حل  25 درنبف   ملؤجخ في 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 STE ISOLATION  لشريك  لوحيد 

مبلغ    LOUROUBI SARL AU
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
2 حي  22 زنقة  مقرها  إلرتماعي جقم 

 لفرح سوق  لسبت فقيه بن صالح - 

23550 سوق  لسبت  ملغرب نتيجة 

ل : عدم  شتغال  لشركة.

 22 و حدد مقر  لتصفية ب جقم 
زنقة 2 حي  لفرح سوق  لسبت فقيه 

سوق  لسبت   23550  - صالح  بن 

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( عبد  لعزيز   لعروبي و 

عنو نه) (  سبانيا ******** برشلونة 

 سبانيا كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  

13 6نا6ر 2020 تحت جقم 12/2020.

523I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

TELEZINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET

GESTION
جقم 8 زنقة 21 غشت  لسوق 

 لقد6م خريبكة ، 25000، خريبكة 

 ملغرب

TELEZINE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لرقم 14 

 لطابق  لثاني تجزئة  لنصر و دي زم 

- 25355 و دي زم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

999

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 6نا6ر   04

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TELEZINE
إصالح   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

وبيع  لهاتف
6حمل  الستيف د  وسيط  أو  تارر 

و لتصد6ر.
عنو ن  ملقر  الرتماعي :  لرقم 14 
 لطابق  لثاني تجزئة  لنصر و دي زم - 

25355 و دي زم  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
زين  لد6ن  ملصطفى   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
زين  لد6ن  ملصطفى   لسيد 
عنو نه) (  قامة جقم 15  لعماجة 157 
محمدي  كاد6ر  حي  إقامة  سالن 

80033  كاد6ر  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
زين  لد6ن  ملصطفى   لسيد 
عنو نه) (  قامة جقم 15  لعماجة 157 
محمدي  كاد6ر  حي  إقامة  سالن 

80033  كاد6ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بو دي زم  بتاجيخ 04 أبريل 

2019 تحت جقم 3112.
524I

مستأمنة سامي للمحاسبة

STE KABOUR 83
إعالن متعدد  لقر ج ت

مستأمنة سامي للمحاسبة
حي ميمونة جقم 55 بلوك 4  لطابق 
 ألول بني مالل ، 23004، بني مالل 

 ملغرب
STE KABOUR 83 »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: جقم 55 
بلوك 4 حي ميمونة  لطابق  ألول - - 

بني مالل  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.8127

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 24 درنبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي:   

حفيظة   كجد ح  تفويت  لسيدة 

أصل  من  حصة  رتماعية   1000

1000 لفائدة  لسيدة  ملغر وي  بهيجة

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

مسيفة  لشركة  لسيدة   ستقالة 

مسيفة  وتعيين  حفيظة  كجد ح 

للشركة  لسيدة:  ملغر وي  رد6دة 

بهيجة

قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

من  للشركة  تحويل  ملقر  الرتماعي 

حي ميمونة بلوك 4  لطابق  ألول جقم 

55 بني مالل إلي  6ت تسليت زنقة 10 

جقم 54  لغد6رة  لحمر ء بني مالل.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

 10 :  6ت تسليت زنقة  مقر  لشركة 

جقم 54  لغد6رة  لحمر ء بني مالل

بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

بحصة  مساهمة  لشريك  لوحيد 

 100.000.00 مجموعه  بما  نقد6ة 

دجهم

على  6نص  7:  لذي  جقم  بند 

هو  جأسمال  لشركة  مبلغ  ما6لي: 

100.000.00 دجهم

على  6نص  12:  لذي  جقم  بند 

مسيفة  لشركة  لسيدة:  ما6لي:  

 ملغر وي بهيجة

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل  بتاجيخ 27 6نا6ر 

2020 تحت جقم 24.

525I

CAFIGEC

TIFA CHASSE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
TIFA CHASSE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 410 ، 
شاجع  لزجقطوني  قامة حماد 01 

 لد ج  لبيضاء 20100  لد ج  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455997

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TIFA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHASSE
:  لصيد،  بإ6جاز  غرض  لشركة 

منظم رولة.
 ،  410  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 01 حماد  شاجع  لزجقطوني  قامة 
20100  لد ج  لبيضاء   لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
عبد  للطيف  فجرين   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  للطيف  فجرين   لسيد 
49 زنقة  ألطلس  ملعاجيف  عنو نه) ( 

20100  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  للطيف  فجرين   لسيد 
49 زنقة  ألطلس  ملعاجيف  عنو نه) ( 

20100  لد ج  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729992.

522I

FICOMFI

 AGENCE DE VOYAGE ET
 DE TOURISME KHEMISSET

BOUSSOLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

FICOMFI
 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM
 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
 AGENCE DE VOYAGE ET

 DE TOURISME KHEMISSET
BOUSSOLE  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
 RUE وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 SIDI MOHAMMED NO1,

KHEMISSET - 15000 خميسات 
 ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.24025
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   09  ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

بنكر ب حميد كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالخميسات    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 121.

527I
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HISSABE.COM SARL AU

DESIGN JEBARY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HISSABE.COM SARL AU
شاجع موالي 6وسف إقامة  لفتح 

 لطابق  لر بع جقم 12 - طنجة شاجع 
موالي 6وسف إقامة  لفتح  لطابق 
 لر بع جقم 12 - طنجة، 90000، 

طنجة  ملغرب
DESIGN JEBARY  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 

 لرياض جقم 4 طنجة  - 90000 
طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103849

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. DESIGN JEBARY
أعمال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملتنوعة
أعمال  لجبص 

و ألعمال   ،  ملناظر  لطبيعية 
وتكييف   ، و لسباكة   ،  لكهربائية 
، ومختلف  ألعمال  ، و لطالء   لهو ء 

 لتي لها أو لها عالقة بالبناء.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 90000  - طنجة    4 جقم   لرياض 

طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 450   :  لسيد  ملختاج  لجباجي  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد  لحسن عزوز :  450 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 100   : غيالن  فطيمة   لسيدة 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ملختاج  لجباجي  عنو نه) ( 
طنجة    4 تجزئة  لرياض قطعة جقم 

90000 طنجة   ملغرب.
عنو نه) (  عزوز   لسيد  لحسن 
 90000 طنجة   ظهر  حجام  ملرس 

طنجة   ملغرب.
 لسيدة فطيمة غيالن  عنو نه) ( 
 ظهر  حجام زنقة 112 طنجة 90000 

طنجة   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  ملختاج  لجباجي  عنو نه) ( 
طنجة   4 تجزئة  لرياض قطعة جقم 

90000 طنجة   ملغرب
 لسيدة فطيمة غيالن  عنو نه) ( 
 ظهر  حجام زنقة 112 طنجة 90000 

طنجة   ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   07 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230291.
528I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

WIAM HANDASSA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS
34 زنقة زمزم إقامة زمزم مكت  جقم 

8، 14000،  لقنيطرة  ملغرب
WIAM HANDASSA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 324 
 لطابق  ألول  لوفاء 5  سوق  لسبت 

14000  لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
54091

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 WIAM : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.HANDASSA
غرض  لشركة بإ6جاز : -  لخدمات 

 ملختلفة
- لتجاجة.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
سوق    5 324  لطابق  ألول  لوفاء 

 لسبت 14000  لقنيطرة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لشريف  لعسري عتمان 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لشريف  لعسري عتمان 
 14000 حي  لفتح    549 عنو نه) ( 

 لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لشريف  لعسري عتمان 
 14000 حي  لفتح    549 عنو نه) ( 

 لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
تحت   - بتاجيخ   البتد ئية بالقنيطرة  

جقم -.
529I

لوكسر للحسابات

DEVX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

لوكسر للحسابات
41 شاجع بركان  لطابق  لثاني جقم 4 

، 20000، وردة  ملغرب
DEVX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي :  بود6ر 
تجزئة بنز6ان تجزئة جقم 91 وردة - 

20000 وردة  ملغرب.
قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
.33913

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج   2019 نونبف   27 في   ملؤجخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   DEVX حل 
 100.000 جأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي  بود6ر 
 - 91 وردة  تجزئة بنز6ان تجزئة جقم 
لعدم  نتيجة  وردة  ملغرب   20000

 لقيام باي نشاط.
و عين:

و  تاليم�سي   لسيد)ة(  مين   
  ALL DES AJONCS  32 عنو نه) ( 
 SAUCATS -    33250 BORDEAUX

FRANCE كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بود6ر  وفي    2019 درنبف   27 بتاجيخ 
 - 91 وردة  تجزئة بنز6ان تجزئة جقم 

20000 وردة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   13 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 177.
530I

ACO CONSULTING

RETAIL NETWORKS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
RETAIL NETWORKS  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي عماجة 

جيجنس - جقم  -17 تجزئة الكولين 
2 - سيدي معروف - 20150   لد ج 

 لبيضاء   ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.252547

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
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تم تعيين   2019 نونبف   12  ملؤجخ في 
مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة(  لقلش 

محمد كمسيف آخر
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730250.
531I

ACO CONSULTING

FC MEDIA
شركة  ملساهمة
تغييف  لسنة  ملالية

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
FC MEDIA »شركة  ملساهمة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: الكولين 
2 - عماجة جيجنس - تجزئة جقم 17 - 

20150   لد ج  لبيضاء   ملغرب.
»تغييف  لسنة  ملالية»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.102303

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 11 درنبف 2019

 31 إلى  تقرج تغييف  لسنة  ملالية: 
درنبف .

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730247.
532I

W J PIECES AUTO

HOME INSULATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HOME INSULATION
145 شاجع محمد  لخامس  لطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 لر بع شقة 

Maroc
HOME INSULATION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 

 الندلس 2 قطعة 25 عو مة طنجة - 
90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103859

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HOME : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.INSULATION

:  ستيف د  بإ6جاز  غرض  لشركة 

منتجات  وتركي   تصد6ر  لتوزيع 

 لعزل.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 الندلس 2 قطعة 25 عو مة طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   : عادل  لعثماني   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   : ميلود  لعناس   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ميلود  لعناس   لسيد 

هولند  1201  مستفد م هولند .

 لسيد عادل  لعثماني عنو نه) ( 

عو مة   25 قطعة   2 تجزئة  الندلس 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عادل  لعثماني عنو نه) ( 

عو مة   25 قطعة   2 تجزئة  الندلس 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   10 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230312.

533I

FIDU.PRO CONSULTING

MAN.NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شاجع  ميل زوال و زنقة غيثل 
 لطابق11 جقم 29   لد ج  لبيضاء ، 

0،  لد ج  لبيضاء  ملغرب
MAN.NEGOCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي مركز 

بوملان سدي إسماعيل  لجد6دة - 
0000   لجد6دة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
12249

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 أكتوبر   24
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
MAN.  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NEGOCE
معذ ت   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء
 تارر.

مركز   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - إسماعيل  لجد6دة  سدي  بوملان 

0000   لجد6دة   ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لكريم منضري :  500 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   : راللي  منضري   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 

 : منضري  عبد  لكريم   لسيد 
50000 بقيمة 100 دجهم.

 50000  : راللي  منضري   لسيد 
بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

منضري  عبد  لكريم   لسيد 
رماعة  دو ج  لفر نة  عنو نه) ( 
بولعو ن قيادة متوح   لجد6دة 0000 

 لجد6دة   ملغرب.
عنو نه) (  راللي  منضري   لسيد 
مركز بوملان سدي إسماعيل  لجد6دة 

0000  لجد6دة   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  راللي  منضري   لسيد 
مركز بوملان سدي إسماعيل  لجد6دة 

0000  لجد6دة   ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد6دة  بتاجيخ 02 فبف 6ر 

2020 تحت جقم -.
534I

Sara Facility Invest sarl

ESSAIDI BRODE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

ESSAIDI BRODE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي محل 

بعماجة 9،  لشطر 1،  لتوسيعة 4، 
 لزجهونية - 50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
49193

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ESSAIDI BRODE
أشغال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لطرز.
محل   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 ،4 1،  لتوسيعة  9،  لشطر  بعماجة 
 لزجهونية - 50000 مكناس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة  لصيدي ناد6ة 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  لصيدي ناد6ة عنو نه) ( 
 50000 1،  لزجهونية  جقم   ،5 زنقة 

مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  لصيدي ناد6ة عنو نه) ( 
 50000 1،  لزجهونية  جقم   ،5 زنقة 

مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   27 بتاجيخ  بمكناس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 410.
535I

ACO CONSULTING

FC MEDIA
شركة  ملساهمة

توسيع نشاط  لشركة 

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
FC MEDIA شركة  ملساهمة

وعنو ن مقرها  الرتماعي الكولين 2 
- عماجة جيجنس - تجزئة جقم 17    - 

20150  لد ج  لبيضاء   ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.102303

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 درنبف   11 في   ملؤجخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

تحرير،  إنتاج،  تصميم،   -

رميع  وتسويق  صيانة  طباعة، 

 لوسائل  إلعالنية.

تسويق  إد جة،  دج سة،   -

رميع  ملساحات  و ستغالل 

و إلعالنات  لإلعالن   ملخصصة 

جة بشكل عام.  ملصوَّ

لوسائل  وكالة  ستشاجية   -

 التصال.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   .

 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730247.

532I

MG EL ALYIA - SARL

MG EL ALYIA - SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

MG EL ALYIA - SARL

إقامة  لعرفان عماجة3  لشقة جقم 

5 - تازة ، 35000، تازة  ملغرب

MG EL ALYIA - SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  قامة 

 لعرفان عماجة 3  لشقة جقم 5 تازة - 

35000 تازة  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.4045

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2019 أكتوبر   13 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

غزالن  لبف ني  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  رتماعية   100

100 حصة لفائدة   لسيد )ة( سعيد 

 لبف ني بتاجيخ 13 شتنبف 2019.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

نونبف   20 بتاجيخ  بتازة    البتد ئية 

2019 تحت جقم 747.

537I

ADEV CONSULTING

 ALIMIDA INTERNATIONAL

INVESTMENTS

إعالن متعدد  لقر ج ت

ADEV CONSULTING

 Route de Tanger Km5  , BP :

2485 ، 93002، Tetouan maroc

 ALIMIDA INTERNATIONAL

INVESTMENTS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: تجزئة 

 ملغرب  لجد6د جقم 937-13  لطابق 

 لثالث مكت  جقم 1 - 92000 

 لعر ئش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.4901

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 28 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 

تعيين  لسيد سميف  ملوساوي  ما6لي: 

غيف  ملدة  للشركة  مسيف  كمساعد 

محدودة .

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

بتوقيع  ملزمة  أصبحت  لشركة 

 : ألحد  ملسييف6ن  لتاليين  منفصل 

 لسيد سميف  ملوساوي و  لسيد أنتون 

ميخاليف .

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم ال �سيء:  لذي 6نص على 

ما6لي: ال �سيء

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالعر ئش  بتاجيخ 04 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 52/2020.

538I

gesacom maroc

 INTERNATIONALE DE
 REFROIDISSEMENT

 AIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

gesacom maroc
 av med V n 12  apprt 2

 benguerir ، 43150، benguerir
maroc

 INTERNATIONALE DE
 REFROIDISSEMENT AIR

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  ملجد 3 
 بن ررير - 43150  بن ررير  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.1341
بمقت�سى  لجمع  لعام 
درنبف   03 في   إلستثنائي  ملؤجخ 
ذ ت  شركة  حل  تقرج   2019
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 INTERNATIONALE DE  لوحيد 
REFROIDISSEMENT AIR   مبلغ 
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
3  بن  حي  ملجد  مقرها  إلرتماعي 
ررير  ملغرب  43150  بن   - ررير 

نتيجة ل : توقف نشاط  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب حي  ملجد 
ررير  43150  بن   - ررير  3  بن 

 ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( خالد  كات  و عنو نه) ( 
حي  لفرح جقم 523 43150  بن ررير 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
تبليغ  لعقود  محل  و    ملخابرة 

و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
بتاجيخ ررير   بابن    البتد ئية 

 11 فبف 6ر 2020 تحت جقم 37.

539I
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ste tankobdaouy de pieces automobile

تنكبداوي دي بيس اوطوموبيل
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ste tankobdaouy de pieces

automobile

12 حي خالد  بن  لوليد  لطابق 

 tanger ،90000 ، 2 3 عماجة جقم

maroc

تنكبد وي دي بيس  وطوموبيل 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 12  حي 

خالد  بن  لوليد  لطابق 3 عماجة 
جقم 2 طنجة - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

98139

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 أبريل   24

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

تنكبد وي دي بيس  وطوموبيل.

غرض  لشركة بإ6جاز :  لتجاجة في 

 رهزة  لسياجة.

حي    12  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

خالد  بن  لوليد  لطابق 3 عماجة جقم 

2 طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  الاله تنكبد وي :  100 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

تنكبد وي  عبد  الاله   لسيد 
بوزيز ج   لناضوج  حي  عنو نه) ( 

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
تنكبد وي  عبد  الاله   لسيد 
بوزيز ج   لناضوج  حي  عنو نه) ( 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
ماي   30 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2019 تحت جقم 3958.

540I

FOUZMEDIA

ETS MZK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
ETS MZK شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 125 شاجع 

 المام علي  - 14000  لقنيطرة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
54127

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   31
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ETS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MZK
:  ستيف د  بإ6جاز  غرض  لشركة 
بالجملة  غلمو د  لغذ ئية  وتسويق 

ونصف  لجملة.

بالجملة  بيع  ملو د  لغذ ئية 
ونصف  لجملة و لتقسيط

 125  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع  المام علي  - 14000  لقنيطرة 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مرزوق  علي  محمد   لسيد 
عنو نه) ( شاجع سان ماجي  لرقم 20 

مولنبيك 1000 مولنبيك بلجيكا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مرزوق  علي  محمد   لسيد 
عنو نه) ( شاجع سان ماجي  لرقم 20 

مولنبيك 1000 مولنبيك بلجيكا
تم  إل6د ع  لقانوني ب-  بتاجيخ 03 

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.
541I

FOUZMEDIA

ARCHIBOUNJOUM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
ARCHIBOUNJOUM شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملغرب 

 لعربي ب 2   لعماجة 29  لشقة 7 - 
14000  لقنيطرة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.53133
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 31 درنبف 2019 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
 29 2   لعماجة  ب  » ملغرب  لعربي 
 لشقة 7 - 14000  لقنيطرة  ملغرب» 

إلى »51 مكرج شاجع موالي عبد لعزيز 
14000  لقنيطرة    -  2 جقم  مكت  

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاجيخ 14 6نا6ر 

2020 تحت جقم 73930.

542I

دجعة  جشاذ ت ش.م.م

HYTRAMINE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

دجعة  جشاذ ت ش.م.م
15 شاجع بئف أنزج ن صندوق بريد 
10 تصومعت 15 شاجع بئف أنزج ن 

صندوق بريد 10 تصومعت، 
45000، وجز ز ت  ملغرب

HYTRAMINE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الرتماعي مركز أكدز 
- 45900 ز كوجة  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.1509

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 6ونيو   27 في   ملؤجخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
و ملعادن  في  ملعدن،   ملتاررة 

 لخامة..
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
6نا6ر   30 بتاجيخ   البتد ئية بز كوجة  

2020 تحت جقم 39.

543I

offisc

SEB PLUS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 20

20500، casablanca maroc
SEB PLUS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد



3 33 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 10 زنقة 

 لحرية  لطابق 3  لشقة 5 - 20500 

 لد ج لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455927

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SEB  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PLUS

:  للو زم  بإ6جاز  غرض  لشركة 

و ملعذ ت  ملكتبية.
زنقة   10  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 20500 - 5 3  لشقة   لحرية  لطابق 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد   لسيد  لكرد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   لسيد  لكرد 

تماجة   12010  22 تجزئة نهاوند جقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد   لسيد  لكرد 

تماجة   12010  22 تجزئة نهاوند جقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.

544I

 ئتمانية بوعرفة

 ESPACE CARBU PALMIER

D'OR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية بوعرفة

جقم49 زنقة  لد ج  لبيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 21200، بوعرفة  ملغرب

 ESPACE CARBU PALMIER D›OR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 10شاجع 

 لجيش  مللكي - 21200 بوعنان 

 ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.593

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 6نا6ر   21 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

)ة(  حمد بحوص  تفويت  لسيد 

300 حصة  رتماعية من أصل 300 

بوفلجة  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

جمضاني بتاجيخ 21 6نا6ر 2020.

تفويت  لسيد )ة( محمد حمد وي 

300 حصة  رتماعية من أصل 300 

)ة( عبد  لعالي  حصة لفائدة   لسيد 

رلولي بتاجيخ 21 6نا6ر 2020.

)ة(  لحسين  تفويت  لسيد 

من  حصة  رتماعية   30 سعد وي 

)ة(  400 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

6نا6ر   21 بتاجيخ  رلولي  عبد  لعالي 

.2020

)ة(  لحسين  تفويت  لسيد 

من  حصة  رتماعية   40 سعد وي 

)ة(  400 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

6نا6ر   21 بتاجيخ  جمضاني  بوفلجة 

.2020

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

فبف 6ر   04 بتاجيخ   البتد ئية بفجيج  

2020 تحت جقم 12/2020.

545I

offisc

WELMATRA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 20

20500، casablanca maroc
WELMATRA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 22 شاجع 
مرس سلطان  لطابق  ألول  لشقة 

3 - 20500  لد ج لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
452101

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WELMATRA
غرض  لشركة بإ6جاز : بيع و شر ء 

مو د  لبناء.
22 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 
مرس سلطان  لطابق  ألول  لشقة 3 

- 20500  لد ج لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد   لسيد  لكرد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد   لسيد  لكرد 
تماجة   12010  22 تجزئة نهاوند جقم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد   لسيد  لكرد 

تماجة   12010  22 تجزئة نهاوند جقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.

542I

cabinet  AMSN

 ALOUNES EVENTS )S.A.R.L
(AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet  AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،

50000، meknes maroc

 )ALOUNES EVENTS )S.A.R.L AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 BLOC وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 B1 APT41 ET 2 LOT DYAR

 MADINA MEKNES   - 50030

MEKNES MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49285

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   09

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.(ALOUNES EVENTS (S.A.R.L AU

غرض  لشركة بإ6جاز : - 

EVENEMENTIELLE

 NEGOCE  -

IMPORT EXPORT  -
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 BLOC  : .عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 B1 APT41 ET 2 LOT DYAR

 MADINA MEKNES   - 50030

.MEKNES MAROC

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 Mr  MOHAMMED  لسيد 

HAOUA   :  500 حصة بقيمة 100 

دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 Mr  MOHAMMED  لسيد 

 12DB عنو نه) (    HAOUA

  OUARADI JAMAA ZITOUNA

.50030 MEKNES MAROC

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 Mr  MOHAMMED  لسيد 

 12DB عنو نه) (    HAOUA

  OUARADI JAMAA ZITOUNA

50030 MEKNES MAROC

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 528.

547I

FIDUCIAIRE AVENUE LAAYOUNE

عقيلي ريس روريست
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AVENUE

LAAYOUNE

 AV LAAYOUNE IZIKI N°448

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

عقيلي فيس فوجيست شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 18 

 AVENUE MED SAIDI BEJAAD

 25060 AVENUE MED SAIDI

BEJAAD 250601 18 25060  بي 

 لجعد  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
491

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
عقيلي   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

فيس فوجيست.
غرض  لشركة بإ6جاز :                         
-Travaux divers au construction.

 Reboisement.                                      
-et plantation

.-Négoce.                                                                  
 18  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 AVENUE MED SAIDI BEJAAD
 25020 AVENUE MED SAIDI
BEJAAD 250201 18 25020  بي 

 لجعد  ملغرب .
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  حمد عقيلي :  340 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد طاجق عقيلي :  330 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 330   : 6اسين  سعيدة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عقيلي   لسيد  حمد 
قلعة   24 شاجع محمد  لخامس جقم 
 لسر غنة 25020  بي  لجعد  ملغرب.
عنو نه) (  عقيلي  طاجق   لسيد 
قلعة   24 شاجع محمد  لخامس جقم 
 لسر غنة 25020  بي  لجعد  ملغرب.
 لسيدة سعيدة 6اسين عنو نه) ( 
قلعة   24 شاجع محمد  لخامس جقم 
 لسر غنة 25020  بي  لجعد  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عقيلي   لسيد  حمد 
قلعة   24 شاجع محمد  لخامس جقم 
 لسر غنة 25020  بي  لجعد  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بابي  لجعد    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 05/2020 .
548I

ADEV CONSULTING

 AL MADINA
D’ACCESSOIRES MARITIME

إعالن متعدد  لقر ج ت

ADEV CONSULTING
 Route de Tanger Km5  , BP :

2485 ، 93002، Tetouan maroc
 AL MADINA D’ACCESSOIRES

MARITIME »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: تجزئة 
شعبان 2 إقامة سليمان  لطابق 

 لر بع جقم 12  مكت  جقم 2 طريق 
 لرباط - طنجة 92000  لعر ئش 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.3727

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 20 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
حصص  كل  تفويت  على   ملو فقة 
 لسيد عدالني عبد  لعالي 200 حصة 
لفائدة  لسيد  لحو تي   رتماعية  

خالد.
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
إلى  تحويل  لشكل  لقانوني للشركة 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد.
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
 الستقالة  لسيد عدالني عبد  لعالي 

من رميع مهام  لتسييف.
قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 
تعيين  لسيد  لحو تي خالد كمسيف 

وحيد للشركة .
قر ج جقم 5:  لذي 6نص على ما6لي: 
تحويل مقر  لشركة إلى  لعنو ن  لتالي 

سليمان  إقامة   2 شعبان  تجزئة   :
جقم  مكت    12 جقم   لطابق  لر بع 
 92000 طنجة   - طريق  لرباط   2

 لعر ئش.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم رميع  لبنود:  لذي 6نص 
تحيين  لقانون  ألسا�سي  على ما6لي: 
للشكل  لقانوني  لجد6د  وفقا 

للشركة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعر ئش  بتاجيخ 05 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 55/2020.
549I

TOUR AWAY LOCATION SARL

 TOUR AWAY LOCATION
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

TOUR AWAY LOCATION SARL
 N25 2ème étage rue

 Ibn Battouta errachidia
 N25 2ème étage rue Ibn

 Battouta errachidia، 52000،
ERRACHIDIA maroc

 TOUR AWAY LOCATION SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 25 
 لطابق 2 زنقة إبن بطوطة  لو د 
 ألحمر  - 52000  لرشيد6ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

13583
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TOUR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AWAY LOCATION SARL
كر ء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياج ت بدون سائق.
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 25 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
بطوطة  لو د  إبن  زنقة   2  لطابق 

 ألحمر  - 52000  لرشيد6ة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عادل  سرحان   لسيد 
181 حي أزموج  لجد6د   2 جقم   لزنقة 

52000  لرشيد6ة  ملغرب.
حسن   لسيد  لبوجخي�سي 
تمزوغين  لخنك  قصر  عنو نه) ( 

52000  لرشيد6ة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عادل  سرحان   لسيد 
181 حي أزموج  لجد6د   2 جقم   لزنقة 

52000  لرشيد6ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 07 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 129/2020.
550I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ايت حميتي بيف.رولك
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
 6ت حميتي بيف.فولك شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  الرتماعي قساجية 
توغر ي جقم 42  - 40000 مر كش 

 ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.95229

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2019 درنبف   22 في   ملؤجخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

مقاول في  د جة  لخدمات  لتجاجية 

)تنظيم  ملعسكر ت  لسياحية(.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

فبف 6ر   07 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112020.

551I

malartci

STE PIECE FLORENCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

STE PIECE FLORENCE   شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي مقيم 

ب 323 ز وية تقاطع شاجع محمد 

 لخامس و شاجع  لحسن  لثاني 

 لطابق  لثالث بني مالل - 23000 

بني مالل  ململكة  ملغربية.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.8875

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2019 درنبف   20 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

عبد  لرحيم  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  رتماعية   500 بيقا  

لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 

درنبف   20 بيقا بتاجيخ  )ة(  لحسين  

.2019

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 البتد ئية ببني مالل  بتاجيخ 27 6نا6ر 

2020 تحت جقم 57.

552I

BFR & associés

BFR & ASSOCIES
إعالن متعدد  لقر ج ت

BFR & associés

 boulevard zerktouni 201, ,201

 boulevard zerktouni، 20000،

Casablanca Maroc

BFR & ASSOCIES »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 201، 

شاجع  لزجقطوني - 20000  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 20 نونبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 

ما6لي: تفويت رميع حصص  لسيدة 

6اسمينة بادو و  لسيد جومان ج بياج إلى 

 لسيدة صافية فا�سي- فهري

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

إلى  تحويل  لشكل  لقانوني للشركة 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

شريك وحيد

قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

 ستقالة  لسيد جومان ج بياج كمسيف 

 لشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  6نص  2:  لذي  جقم  بند 

 BFR &« هو  ما6لي:  سم  لشركة 

«ASSOCIES SARLAU

بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

دجهم،   10.000 جأسمال  لشركة هو 

مقسم إلى 1.000 حصص بقيمة 10 

صافية  للسيدة  مخصصة  و  دج هم 

فا�سي- فهري   

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 22 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 727954.

553I

malartci

STE PIECE FLORENCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

STE PIECE FLORENCE  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

و عنو ن مقرها  الرتماعي مقيم 

ب 323 ز وية تقاطع شاجع محمد 

 لخامس و شاجع  لحسن  لثاني 

 لطابق  لثالث بني مالل - 23000  

بني مالل .

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.8875

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤجخ في 20 درنبف 2019 تم تحويل 

 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

»شركة ذ ت  ملسؤولية  إلى   لوحيد» 

 ملحدودة».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل  بتاجيخ 27 6نا6ر 

2020 تحت جقم 57.

554I

ISISPHARMA MAROC

ISISPHARMA MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
جفع جأسمال  لشركة

ISISPHARMA MAROC

 N°62 FORUM BAB ABDELAZIZ

 ANGLE BD ANFA ، 20370،

CASABLANCA MAROC

ISISPHARMA MAROC شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
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 N°62, وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 Forum Bab Abdelaziz, Angle BD
 d›Anfa  - 20370 CASABLANCA

.MAROC
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.3957

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2019 درنبف   13 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
»1.000.000 دجهم» أي من »90.000 
عن  دجهم»   1.090.000« إلى  دجهم» 
د6ون  مع  مقاصة  إرر ء    : طريق 
 لشركة  ملحددة  ملقد ج و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729250.
555I

fiduconsejo

برورما نور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،
tetouan maroc

بروفما نوج شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع عبد 
 لخالق طريس تجزئة  لعلوي جقم 3 

تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.12717

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 درنبف   10 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
محمد  ملر ني  )ة(  تفويت  لسيد 
380 حصة  رتماعية من أصل 380 
)ة(  سماعيل   حصة لفائدة   لسيد 

 ملر ني بتاجيخ 19 درنبف 2019.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
24 درنبف   البتد ئية بتطو ن  بتاجيخ 

2019 تحت جقم 4151.
552I

garrigues maroc, sarlau

BSH ELECTROMENAGERS
شركة  ملساهمة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
 BSH ELECTROMENAGERS

شركة  ملساهمة
 N°23, وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 lotissement les arènes, 20000,
Casablanca - 20000  لد ج لبيضاء 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 23 أكتوبر 2018 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
 N°23, lotissement les arènes,«
 20000, Casablanca - 20000
 N°311,« إلى   لد ج لبيضاء  ملغرب» 
 Boulevard Ghandi, quartier
 Plateau, Casablanca - 20000

 لد ج لبيضاء   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 07 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729931.
557I

idaraty

بتفيسيا طرنس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

بتفيسيا طرنس شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي بن كيف ن 
17  لطابق  الول  - 90000 طنجة 

 ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.52393

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2019 درنبف   21 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة(  6اسين  منصوج 

أصل  من  حصة  رتماعية   50

بالل   )ة(  حصة لفائدة   لسيد   100

بيضون بتاجيخ 18 درنبف 2019.

تفويت  لسيد )ة(  6اسين  منصوج 

 100 حصة  رتماعية من أصل   50

فاطمة  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 ملعاش بتاجيخ 18 درنبف 2019.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

فبف 6ر   07 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 1079.

558I

fiduconsejo

برورما نولر
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف رد6د للشركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،

tetouan maroc

بروفما نولر  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع عبد 

 لخالق طريس تجزئة  لعلوي جقم 3 

تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.12717

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 تم تعيين  10 درنبف   ملؤجخ في 

مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة(  ملر ني 

 سماعيل كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

24 درنبف   البتد ئية بتطو ن  بتاجيخ 

2019 تحت جقم 4151.

559I

UPSILON CONSULTING

UPSILON CONSULTING
إعالن متعدد  لقر ج ت

UPSILON CONSULTING
 rue Moussa Ibnou Noussair 10

 Etage 6, Appt 11 Gauthier ،
20000، Casablanca MAROC

UPSILON CONSULTING »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 10، زنقة 
مو�سى  بن نصيف،  لطابق 2، شقة 
11، - 20000   لد ج  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.300281
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 02 6نا6ر 2020
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
للشركة  تحويل  ملقر  الرتماعي 
بالد ج  من  لعنو ن  لسابق  لكائن 
 لبيضاء، 10، زنقة مو�سى  بن نصيف، 
إلى  لعنو ن   ،11 شقة   ،2  لطابق 
 لجد6د  لكائن بالد ج  لبيضاء، ز وية 
شاجع عمر  لخيام و شاجع عبد  لرحيم 
جقم  شقة  بوعبيد،  لطابق  لر بع، 

20، بوسيجوج.
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي:  
تعيين  لسيد عبد  لحكيم  لسودي 

كمسيف للشركة.   
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي:  
إعطاء  لصالحيات للقيام باإلرر ء ت 

 لالزمة.
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي:  

 ملقر  الرتماعي
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

 إلد جة
على  6نص  14:  لذي  جقم  بند 

ما6لي: صالحيات  إلد جة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730021.

520I



3 37 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

 إر أوديو  ش. م. م.
 لشريك وحيد

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21
 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
» إج أود6و » ش. م. م. لشريك وحيد  
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

 لهجرة زنقة 1 جقم 94 تطو ن.                   
- 93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
22243

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
إج   «  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

أود6و » ش. م. م. لشريك وحيد .
غرض  لشركة بإ6جاز : شر ءوبيع 

وإصالح أرهزة  لسمع.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
تطو ن.                     94 جقم   1 زنقة   لهجرة 

- 93000 تطو ن  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة. سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  كر م  لركينة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  كر م  لركينة عنو نه) ( 

تطو ن   1  لجنوي زنقة  لصفاج جقم 

93000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة  كر م  لركينة عنو نه) ( 

تطو ن   1  لجنوي زنقة  لصفاج جقم 

93000 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   02 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 13.

521I

IMEXFID

DROMEN AGENCY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IMEXFID

 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15

 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC

DROMEN AGENCY  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 357 شاجع 

محمد  لخامس   لطابق  لثالث شقة 
جقم 5 فضاء A 2 - 29003  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452241

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. DROMEN AGENCY

خدمات   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 ملعلوميات.

 357  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع محمد  لخامس   لطابق  لثالث 
شقة جقم 5 فضاء A 2 - 29003  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب .
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : هللا  عبد   لسيد  لعز 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لعز عبد هللا عنو نه) ( د ج 
7 عين  جقم   410 ملان بلوك ن عماجة 
 لسبع 20590  لد ج  لبيضاء  ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لعز عبد هللا عنو نه) ( د ج 
7 عين  جقم   410 ملان بلوك ن عماجة 
 لسبع 20590  لد ج  لبيضاء  ملغرب 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730212.

522I

JOURNAL LE MATIN

 STE BENMALHA FICHE
SARL D’AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 03

 BOUAABID Etage 2
 appartement Numero 9،
80000، AGADIR MAROC

 STE BENMALHA FICHE SARL
D’AU  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع أم 
 لسعد عماجة 48 , طبقة 03 جقم 

10  لعيون   لعيون 70000  لعيون 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : --

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2019 6ونيو   10

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. BENMALHA FICHE SARL D’AU

نقل   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

رميع  ملو د  في   ألسماك,  لتجاجة 

 لبحرية.

: شاجع أم  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

جقم   03 طبقة   ,  48 عماجة   لسعد 

70000  لعيون  10  لعيون   لعيون 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد عمر بن  ملالحة   

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عمر بن  ملالحة   عنو نه) ( 

 لعيون 70000  لعيون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة خد6جة  لزياني   عنو نه) ( 

 لعيون 70000  لعيون  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6ونيو   19 بتاجيخ   البتد ئية بالعيون  

2019 تحت جقم 1389/19.

523I
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JOURNAL LE MATIN

STE MAGIX FUN :
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 03

 BOUAABID Etage 2
 appartement Numero 9،
80000، AGADIR MAROC

: STE MAGIX FUN شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع أم 
 لسعد عماجة 48 , طبقة 03 جقم 

10  لعيون   لعيون 70000  لعيون 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
  30207

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  :  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.MAGIX FUN
:  أللعاب  بإ6جاز  غرض  لشركة 
عبف  و ألعمال  لتجاجية  و لتففيه 
 إلنتفنت.  البتكاج.  لتكنولوريا 
وتصد6ر  أللعاب.   لعالية.  ستيف د 
عبف  و لتدجيس.  لتجاجة   لتعليم 
عبف  إلنتفنت.  وشر ء  بيع   إلنتفنت. 

 ستيف د وتصد6ر..
: شاجع أم  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
جقم   03 طبقة   ,  48 عماجة   لسعد 
70000  لعيون  10  لعيون   لعيون 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 
100.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:

بوكنين    سكينة   لسيدة  لسيدة 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  سكينة بوكنين   عنو نه) ( 

 لعيون 70000  لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  سكينة بوكنين   عنو نه) ( 

 لعيون 70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   27 بتاجيخ   البتد ئية بالعيون  

2020 تحت جقم 212/2020.
524I

(BUTEC SARL (A.U

 INTERNATIONAL
 SOCIAL AUDIT AND
ACCOMPANIMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

(BUTEC SARL )A.U
 18RUE AMR IBN AL-ASS, 4ème
 ETAGE N°14 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 INTERNATIONAL

 SOCIAL AUDIT AND
ACCOMPANIMENT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 29RUE  وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 AMR IBN AL ASS, 3ème ETAGE

 N° 26. TANGER - 90000
.TANGER MAROC

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.82029
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 درنبف   27 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
 KAOUTAR )ة(  تفويت  لسيد 
KERIMES 50 حصة  رتماعية من 

)ة(  100 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
 27 بتاجيخ   IMAD OUCHITACHNE

درنبف 2019.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   11 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 1153.
525I

JOURNAL LE MATIN

J&L PNEUMATIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 03

 BOUAABID Etage 2
 appartement Numero 9،
80000، AGADIR MAROC

J&L PNEUMATIQUE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي محل جقم 
01 جقم 31 حي  لتقدم مركز تاليوين 
تاجود نت - 83043 تاليوين  ملغرب. - 

83043 تاليوين تاجود نت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
2555

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 J&L  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PNEUMATIQUE
:  صالح  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لعجالت 
-ميكانيك  

-بيع  رز ء  لسياج ت .
عنو ن  ملقر  الرتماعي : محل جقم 
31 حي  لتقدم مركز تاليوين  01 جقم 

تاجود نت - 83043 تاليوين  ملغرب. - 
83043 تاليوين تاجود نت  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 
100.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لد6    رامع   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  لد6    رامع   لسيد 
  83043 تاجود نت   تاليوين  مركز 

تاليوين تاجود نت   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  لد6    رامع   لسيد 
  83043 تاجود نت   تاليوين  مركز 
تاليوين تاجود نت   تاليوين تاجود نت 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بتاجود نت    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 80/2020.

522I

CAPRI TRADE COMPANY

CAPRI TRADE COMPANY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CAPRI TRADE COMPANY
75 شاجع 11 6نا6ر طابق 1 شقة جقم 
129 75 شاجع 11 6نا6ر طابق 1 شقة 
جقم 129، 20000،  لد ج  لبيضاء 

MAROC
CAPRI TRADE COMPANY  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 75,شاجع 
11 6نا6ر طابق 1 شفة جقم 129 - 

20000  لد ج لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455283
في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 CAPRI : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. TRADE COMPANY
غرض  لشركة بإ6جاز : - الستيف د 

و  لتصد6ر .
-تجاجة 

صناعة  ملالبس  -تأسيس 
 لصناعية.

75,شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 -  129 جقم  شفة   1 6نا6ر طابق   11

20000  لد ج لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 200   :  لسيد محمد علي عزيز 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد وردي عزيز :  800 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد علي عزيز عنو نه) ( 

 جيانة 20000  جيانة تونس.
عنو نه) (  عزيز  وردي   لسيد 

 جيانة 20000  جيانة تونس.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محمد علي عزيز عنو نه) ( 

 جيانة 20000  جيانة تونس
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 03 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.
527I

Global Infobel

SEVI  PRIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc

SEVI  PRIM شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج 

 لخربة  6ت عميفة  بيوكرى - . 
بيوكرى  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
19847

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  SEVI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRIM
  : غرض  لشركة بإ6جاز

و  و لتصد6ر  لفو كه   الستيف د 
 لخضر.

دو ج   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لخربة  6ت عميفة  بيوكرى - . بيوكرى 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد لركون دوال لستف   ميند جو 
بقيمة  حصة   1.000   : ريفونيمو 

100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد لركون دوال لستف   ميند جو 
 . ريفونيمو عنو نه) ( مدجيد  سبانيا 

مدجيد   سبانيا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد لركون دوال لستف   ميند جو 
 . ريفونيمو عنو نه) ( مدجيد  سبانيا 

مدجيد   سبانيا
عنو نه) (  جشيد   موجيد   لسيد 
حي  لتو مة   9 جقم  زنقة  لوحدة 
بيوكرى   . بيوكرى  شتوكة  6ت باها 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ   البتد ئية بانزكان  

2020 تحت جقم 250.
528I

LEADER FINANCE

KECHFIRST LADY SALON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR OPERATION CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC

KECHFIRST LADY SALON شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

موالي عبد هللا  قامة 6اسمين محل 

13 مر كش 40000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

101929

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 أكتوبر   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KECHFIRST LADY SALON

:  ستغالل  غرض  لشركة بإ6جاز 

صالون  لحالقة و  لتجميل.

شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

موالي عبد هللا  قامة 6اسمين محل 

13 مر كش 40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة قنبال غزالن :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   : قنبال خد6جة   لسيدة  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  غزالن  قنبال   لسيدة 

 40000   1 شقة   4 تجزئة سيبا جقم 

مر كش  ملغرب.

 لسيدة  قنبال خد6جة عنو نه) ( 
شاجع موالي عبد هللا  قامة كوليا جقم 

22  40000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  غزالن  قنبال   لسيدة 
 40000   1 شقة   4 تجزئة سيبا جقم 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   22 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111525.
529I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MOSAICOS
إعالن متعدد  لقر ج ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاجع موجيتانيا صندوق  لبف6د 
2209 ، 40000، مر كش  ملغرب

MOSAICOS »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 15  ملحل 
جقم 27  لطابق  الول قساجية 

 لشريفية  - 40000 مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.27003

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 31 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
6متلكها  رميع  لحصص  لتي  بيع 
حصة   500(  لسيد حمزة  لباجودي 
 MOSAICOS( في شركة   رتماعية( 
 BUSDEV( شركة  لفائدة   (SARL

(SARL
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
رميع  لحصص  الرتماعية  بيع 
)500 حصة  رتماعية(  لتي تمتلكها 
شركة  في   لسيدة  لهام  لدباغ 
لفائدة شركة   MOSAICOS (SARL(

BUSDEV (SARL(
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
من  للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني 
إلى  شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
شركة ذ ت  ملسؤولية بشريك وحيد
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قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

تد ول  لجمع  لعام  الستثنائي  قرج 

للمساهمين تحد6ث  لنظام  ألسا�سي 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

7:  لذي 6نص  و   2  3  ,1 بند جقم 

تعد6ل  على  ما6لي:  ملو فقة  على 
من  لقانون  ملذكوج  و3   1,2,7  ملو د 

 ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112224.

570I

HEAVEN DREAM SARL

HEAVEN DREAM SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HEAVEN DREAM SARL

 CENTRE COMMERCIAL AL

 BADR 1ER ETG N°94 AIN

 SEBAA Casablanca، 20590،

Casablanca Maroc

HEAVEN DREAM SARL  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 CENTRE وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 COMMERCIAL AL BADR 1ER

 ETG N°94 AIN SEBAA - 20590

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455191

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. HEAVEN DREAM SARL

تأريف   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياج ت بدون سائق.

 CENTRE : عنو ن  ملقر  الرتماعي

 COMMERCIAL AL BADR 1ER

 ETG N°94 AIN SEBAA - 20590

.CASABLANCA MAROC

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 400.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 BRAHIM EL FARJI  لسيد 

دجهم   100 بقيمة  حصة   :  2.000

للحصة .

 MOHAMED EL FARJI  لسيد 

دجهم   100 بقيمة  حصة   :  2.000

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 BRAHIM EL FARJI  لسيد 

 HY SALAMA 3 GR 5 BC ) (عنو نه

 C N 22 20590 CASABLANCA

.MAROC

 MOHAMED EL FARJI  لسيد 

 LOT EL HOUDA عنو نه) ( 

 RES EL HOUDA IMM 2 APPT

 12 SIDI MOUMEN 20590

.CASABLANCA MAROC

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 BRAHIM EL FARJI  لسيد 

 HY SALAMA 3 GR 5 BC ) (عنو نه

 C N 22 20590 CASABLANCA

MAROC

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 03 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729147.

571I

AL ASSASSE AFFAIRES

 PORTA FORTUNA NEGOCE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
 لشقة 5 أ  لعماجة 15  لطابق  لثاني 
زنقة سبو  ملد6نة  لجد6دة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،50000
 PORTA FORTUNA NEGOCE
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 12 شاجع 
الهاي  ملد6نة  لجد6دة مكناس - 

50000 مكناس  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.38081

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج   2019 درنبف   31 في   ملؤجخ 
ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 PORTA ذ ت  لشريك  لوحيد 
  FORTUNA NEGOCE SARL AU
دجهم   100.000 جأسمالها  مبلغ 
شاجع   12 مقرها  إلرتماعي  وعنو ن 
 - مكناس  الهاي  ملد6نة  لجد6دة 
 : ل  نتيجة  مكناس  ملغرب   50000

صعوبة  لظرفية  إلقتصاد6ة.
و حدد مقر  لتصفية ب 12 شاجع 
 - مكناس  الهاي  ملد6نة  لجد6دة 

50000 مكناس  ملغرب. 
و عين:

و  سعيد   لسيد)ة(  لخليفي  
الهاي  ملد6نة  شاجع   12 عنو نه) ( 
مكناس   50000 مكناس   لجد6دة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 153.
572I

MATAHRI ABDERRAHIM

ELKINASSE CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
105 زنقة وليلي حي  لسالم بركان ، 

23300، بركان  ملغرب
ELKINASSE CAR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 21 زنقة 
منصوج دهبي حي  لحسني بركان - 

23300 بركان  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
7041

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ELKINASSE CAR
كر ء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياج ت.
زنقة   21  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - بركان  حي  لحسني  دهبي  منصوج 

23300 بركان  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كندوزي  6وب   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  كندوزي  6وب   لسيد 
حي  لقدس  زنقة  لقصر  لكبيف   42

بركان 23300 بركان  ملغرب.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  هناء  نجاجي   لسيدة 
حي  لسعادة   19 جقم  زنقة  لليمون 
23300 بركان  سيدي سليمان بركان 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ  ببفكان    البتد ئية 

2020 تحت جقم 80/2020.
573I

د6و ن  ألستاذ صالح تويجر

GENETIQUE FEAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

د6و ن  ألستاذ صالح تويجر
كريسطال -3  لطابق  لسفلي، ب 

02، شاجع سيدي محمد بن عبد هللا 
، 20100،  لد ج  لبيضاء  ملغرب

GENETIQUE FEAT  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي ماجينا 

كريسطال 3 شاجع سيدي محمد بن 
عبد هللا  لطابق  لسفلي ب 02  - 

20100  لد ج  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
452225

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. GENETIQUE FEAT
تسويق   -  : غرض  لشركة بإ6جاز 

منتجات  لتكنولوريا
لالستخد م  منتجات  تسويق   -
للمجتمعات   لريا�سي  ملخصصة 

) ملدجسة ،  ألند6ة  لرياضية ،  التحاد 
، ...( ، محتففو  لرياضة )غرفة  للياقة 
،  ملدجبون  لبدنيون  ،  ملدجبون 
باإلضافة  و لرياضيون  ملتمرسون( 

إلى أهد ف غيف جياضية أخرى
وتسويق  وتجاجة  وبيع  شر ء   -
و لسلع  رميع  ملنتجات  وتوزيع 

و ملعذ ت  لرياضية.
ماجينا   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
3 شاجع سيدي محمد بن  كريسطال 
 -   02 ب  عبد هللا  لطابق  لسفلي 

20100  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
جأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد فؤ د  زجق  لناظر :  1.000 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد فؤ د  زجق  لناظر عنو نه) ( 
  RUE DE LA VOLOGNE  21

BRUYERES 88200 فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد فؤ د  زجق  لناظر عنو نه) ( 
 RUE DE LA VOLOGNE 88200 21

BRUYERES فرنسا
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730209.
574I

FITICOF

LES DEUX SENS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إضافة تسمية تجاجية أو شعاج 

FITICOF
9 شاجع غسان كنفاني  قامة نبيلة ، 

30000، فاس  ملغرب
LES DEUX SENS »شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: عماجة جقم 

121  لطابق  لسفلي شاجع محمد 

 لخامس - 30000 فاس  ملغرب.
»إضافة تسمية تجاجية أو شعاج»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.55029
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 12 6نا6ر 2020 تقرج إضافة 

شعاج تجاجي للشركة وهو:
BLACK BOX

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   12 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 204/2020.
575I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 BUS CITY MOTAJADIDA
شركة التنمية املحلية

تعيين مد6ر عام

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاجع موجيتانيا صندوق  لبف6د 
2209 ، 40000، مر كش  ملغرب

BUS CITY MOTAJADIDA شركة 
 لتنمية  ملحلية شركة   ملساهمة
وعنو ن مقرها  الرتماعي قصر 

 لبلد6ة شاجع محمد  لخامس ريليز  
- 40000 مر كش  ملغرب.

تعيين مد6ر عام
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.75509
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 13 درنبف 2019
عبد لعزيز  تقرج تعيين  لسيد)ة( 
 BUS CITY فاجس مد6ر  عاما لشركة
شركة  لتنمية   MOTAJADIDA

 ملحلية بتاجيخ 13 درنبف 2019
وتتمثل  لصالحيات  ملخولة فيما 

6لي: تنظيم شركة  لتنمية  ملحلية
إلد جة  إنشاء  لفريق  لضروجي 

 لشركة
منذ  أجشفة  لشركة  تنظيم 

إنشائها
صحة  لفو تيف  من   لتحقق 
شركة  تلزم  و لالحقة  لتي   لسابقة 

 لتنمية  ملحلية
مختلف  لكيانات  مع   التصال 
لضمان حسن سيف  لعمل في  لخط 1 

و لخط 2 للحافالت

من  ملنظمات  طل   لتمويل 
 لخاجرية لتنمية  لشركة
إنشاء خطوط رد6دة 

 طالق  لدج سات
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112219.
572I

مكت  مو�سى جشيد

B WATER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

مكت  مو�سى جشيد
عماجة 1 شقة 11 زنقة  لصويرة 

شاجع محمد  لخامس م ج ، 50000، 
مكناس  ملغرب

B WATER شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

 ISMAILIA و عنو ن مقرها  الرتماعي
 2,IMM 11, APPT. 13, AVENUE
 IBN SINA MEKNES - 50000

مكناس .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.43777

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تم تحويل  24 6ونيو   ملؤجخ في 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
28 أكتوبر  بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2019 تحت جقم 4408.
577I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

UNIROUTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،
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TANGER MAROC
UNIROUTE  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 157 
 Boulevard,  Al Qods, Lot Al

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, Bp
 64  Aouama – Tanger - 90000

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103851
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   29
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. UNIROUTE
:  لنقل  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي للبضائع  .
 157  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 Boulevard,  Al Qods, Lot Al
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, Bp
 64  Aouama – Tanger - 90000

طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 50   : محمد  لطريباق   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 50   :  لسيد عبد  لعزيز  كز جف 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد  لطريباق عنو نه) ( 
طنجة  سعيد  لبحر 6ين  بني  حي 

90000 طنجة  ملغرب.
عبد  لعزيز  كز جف   لسيد 
عنو نه) ( زنقة  لحناط جقم 1 مرشان 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  لطريباق عنو نه) ( 

طنجة  سعيد  لبحر 6ين  بني  حي 

90000 طنجة  ملغرب

عبد  لعزيز  كز جف   لسيد 

عنو نه) ( زنقة  لحناط جقم 1 مرشان 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230292.

578I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 AERIUM ATLAS

 MANAGEMENT

MOROCCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تغييف تسمية  لشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاجع موجيتانيا صندوق  لبف6د 

2209 ، 40000، مر كش  ملغرب

 AERIUM ATLAS MANAGEMENT

MOROCCO  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الرتماعي فيال جقم 

33 باب  غلي  - 40000 مر كش 

 ملغرب.

تغييف تسمية  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

32289

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تغييف   2019 30 درنبف   ملؤجخ في 

 AERIUM« من  تسمية  لشركة 

 ATLAS MANAGEMENT

 CORPORATE« إلى   «  MOROCCO

. « FUNDING ADVISORS

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112222.

579I

SIMLGHT INDUSTRIE SARL  

سيماليت اندوستفي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SIMLGHT INDUSTRIE SARL
جياض  اللفة 2 م س 8 عماجة 2 جقم 
5  اللفة ، 20220،  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب
سيمال6ت  ندوستفي  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جياض 
 اللفة 2 م س 8 عماجة 2 جقم  5 
 اللفة - 20220  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455391
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

سيمال6ت  ندوستفي .
غرض  لشركة بإ6جاز : بيع وتوزيع 

 الدو ت  لكهربائية
مقاول  الشغال  لعامة للهندسة 

 ملدنية 
 لسمسرة

رميع  لعمليات   ، و بصفة عامة 
 ملتعلقة بشكل مباشر  و غيف مباشر 

باغر ض  لشركة.
جياض   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 اللفة 2 م س 8 عماجة 2 جقم  5  اللفة 

- 20220  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 80.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 400   :  لسيد عبد  لرحيم زيتي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
حصة   200   : زيتي   لسيد سعد 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

200 حصة    :  لسيد  لياس زيتي 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد  لرحيم زيتي عنو نه) ( 
برشيد   22100 عباجة  لساحل  دو ج 

 ملغرب.
 لسيد سعد زيتي عنو نه) ( جياض 
 94 شقة   5 عماجة   8 م س   2  اللفة 
 اللفة 20220  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  زيتي   لسيد  لياس 
 11 عماجة   8 م س   2 جياض  اللفة 
20220  لد ج  212  اللفة  شقة 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  لرحيم زيتي عنو نه) ( 
برشيد   22100 عباجة  لساحل  دو ج 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 04 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 3709.

580I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 AERIUM ATLAS
 MANAGEMENT

MOROCCO
إعالن متعدد  لقر ج ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاجع موجيتانيا صندوق  لبف6د 
2209 ، 40000، مر كش  ملغرب

 AERIUM ATLAS MANAGEMENT
MOROCCO  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: فيال جقم 
33 باب  غلي - 40000 مر كش 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.32289

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 02 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
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على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 
 Ely Michel تعيين  لسيد  ما6لي: 
RUIMY و لسيد كريم بلو د مسيف6ن 

منفصلين للشركة
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
منح توقيع  لشركات  ملصرفية بشكل 
قيود  أي  بدون  و  منفصل  و  فردي 
للسيد Ely Michel RUIMY و لسيد 

كريم بلو د 
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
تد ول  لجمع  لعام  الستثنائي  قرج 
تحد6ث  لنظام  ألسا�سي  للشركاء 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  6نص  13:  لذي  جقم  بند 
 13 ما6لي:  ملو فقة على تعد6ل  ملادة 

من  لنظام  ألسا�سي للشركة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112225.
581I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

ESTELA IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ESTELA IMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 55  عماجة 
ركاج شاجع محمد  لخامس  لشقة 

33  لطابق  لخامس - 40000 
مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.92079
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 30 درنبف 2019 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
عماجة ركاج شاجع محمد    55« من 
 لخامس  لشقة 33  لطابق  لخامس 

»حي  إلى  مر كش  ملغرب»   40000  -
 لقصوج دجب  لجد6د  لكبيف جقم12  - 

40000 مر كش   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112202.
582I

ACCOUNTANT FIDUS

JAMAL VOYAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 ستدج ك خطٍإ

بالجريدة  وقع  خطٍإ   ستدج ك 
 لرسمية

ACCOUNTANT FIDUS
 Rue de Bapaume, Etage  ,21
 6, N°31, Quartier de la gare,
Casablanca ، 20520، Ville  ملغرب
ذ ت  شركة   JAMAL VOYAGE
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
زنقة  مقرها  إلرتماعي  وعنو ن   
31  لصخوج  جقم   2 بابوم  لطابق 
 20310  -  لسود ء  لد ج لبيضاء  

 لد ج لبيضاء   ملغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدج ك   
 لرسمية عدد 5593 بتاجيخ 20 نونبف 

.2019
بدال من :  لسيد رمال نسي 

6قرأ :  لسيد رمال نصي 
 لباقي بدون تغييف.

583I

karama conseil

STE RAZANE CASH SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
جقم 33  لشقة جقم 1 زنقة  سامة 
 بن زيد شاجع  لجيش  مللكي فاس 
جقم 33  لشقة جقم 1 زنقة  سامة 
 بن زيد شاجع  لجيش  مللكي فاس، 

30000، فاس  ملغرب
STE RAZANE CASH SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لطابق 
 لسفلي جقم 2 حي موالي  المين 

عين قادوس فاس  - 30000 فاس  
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21951

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RAZANE CASH SARL
:  رر ء  بإ6جاز  غرض  لشركة 

عملية  لدفع  و  ستالم.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
2 حي موالي  المين عين   لسفلي جقم 
قادوس فاس  - 30000 فاس   ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد عزيز وز ني تهامي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   : عادل   لسيدة  بتسام 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عزيز وز ني تهامي عنو نه) ( 
زنقة تونس م ج   3 14  لشقة  عماجة 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
عنو نه) (  عادل   لسيدة  بتسام 
2 زنقة  بن  لقيم  لشقة 3 م ج فاس 

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عزيز وز ني تهامي عنو نه) ( 
زنقة تونس م ج   3 14  لشقة  عماجة 

فاس 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 582/2020.
584I

مكت   لتوتيق

 CAPUCINE كبوسين بريسينج

PRESSING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مكت   لتوتيق

 قامة 6اسمينة 3 زنقة  بن  لعريف 

مكت  5  لطابق 2  ملعاجيف  لد ج 

 لبيضاء، 20100،  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

 CAPUCINE كبوسين بريسينج

PRESSING شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لد ج 

 لبيضاء ، ز وية زنقة  لفوج ت وزنقة 

 بو عمر ن  لفا�سي ، إقامة لوبر  

لوكسوجي، عماجة جقم 10 ، متجر 

جقم 2 ،  ملعاجيف - 20200  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452255

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : كبوسين 

.CAPUCINE PRESSING بريسينج

غرض  لشركة بإ6جاز : كي  ملالبس 

ورميع أنو ع  ملنسورات 

تنظيف  ملالبس  لجافة و لرطبة 

،  لتنظيف  لبيئي ، تنظيف  لسجاد 

 لغسيل  آللي 

من  إز لة  لشحوم  و   لصباغة 

 ملالبس .



عدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020)الجريدة الرسمية   3   

:  لد ج  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لبيضاء ، ز وية زنقة  لفوج ت وزنقة 
لوبر   إقامة   ، عمر ن  لفا�سي   بو 
متجر   ،  10 جقم  عماجة  لوكسوجي، 
20200  لد ج   - ،  ملعاجيف   2 جقم 

 لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة ملياء تو ب :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
  لسيدة ملياء تو ب : 1000 بقيمة 

100.000 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  تو ب  ملياء   لسيدة 
سيدي   ،131 جقم   ،2 تجزئة  لفتح 
20200  لد ج  لبيضاء  معروف 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  تو ب  ملياء   لسيدة 
سيدي   ،131 جقم   ،2 تجزئة  لفتح 
20200  لد ج  لبيضاء  معروف 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730304.

585I

ELITE PROFIL MAROC

 SOCIETE ELITE PROFIL 
MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ELITE PROFIL MAROC
 ZONE INDUSTRIELLE LOT
N°30 ، 60000، oujda maroc

 SOCIETE ELITE PROFIL MAROC 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 zone وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 industrielle n°30 BUREAU AU
 REZ DE CHAUSSE OUJDA -

60000 oujda maroc

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

34715

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   31

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE ELITE PROFIL MAROC

بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ENTREPRENEUR DE  :

 MENUISIER ALUMINIUM

 (PRODUCTION, MARCHAND

. (PROFIL ALUMINIUM

 zone  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 industrielle n°30 BUREAU AU

 REZ DE CHAUSSE OUJDA -

.60000 oujda maroc

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

  BENOMAR KARIM :  لسيد 

420 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 

 EL HAFID JAMAL  لسيد 

 100 EDDINE :  340 حصة بقيمة 

دجهم للحصة .

 ABKADRI AZIZ :  200  لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 BENOMAR KARIM  لسيد 

 LOT ENNAJD 1 RUE EL ) (عنو نه

 MOSTAQEL N° 5 SIDI YAHYA

.OUJDA 60000 oujda maroc

 EL HAFID JAMAL  لسيد 

 DHAR عنو نه) (   EDDINE

 LAMHALLLA HAY El WIDADIA

 RUE 10 N°9 OUJDA 60000

.oujda maroc

 ABKADRI AZIZ  لسيد 
 HAY ZAITOUN RUE EL ) (عنو نه
 KAOUTHAR N°2 OUJDA 60000

.oujda maroc
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 BENOMAR KARIM  لسيد 
 LOT ENNAJD 1 RUE EL ) (عنو نه
 MOSTAQEL N° 5 SIDI YAHYA

OUJDA 60000 oujda maroc
 EL HAFID JAMAL  لسيد 
 DHAR عنو نه) (   EDDINE
 LAMHALLLA HAY El WIDADIA
 RUE 10 N°9 OUJDA 60000

oujda maroc
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم -.
582I

ALLEGEANCE CONSULTING

IYAA PUB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة  لرودني تقاطع شاجع طانطان 
و شاجع لبنان  قامة لينى جقم 51&50 

، 90000، طنجة  ملغرب
IYAA PUB  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

مكناس  قامة  لبقيوية جقم 2 خلف 
مركز  لحرف  - 93020 تطو ن 

 ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.21215

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2018 07 فبف 6ر   ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(   رد6د  مسيف 
 لعلوي  ملستعين نوفل  كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
ماجس   27 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2018 تحت جقم 987.
587I

مكت  مو�سى جشيد

 STE INGENIEURS CIVILS
ASSOCIES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

مكت  مو�سى جشيد
عماجة 1 شقة 11 زنقة  لصويرة 

شاجع محمد  لخامس م ج ، 50000، 
مكناس  ملغرب

 STE INGENIEURS CIVILS
ASSOCIES  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
و عنو ن مقرها  الرتماعي 1 ساحة 
موجيتانيا  قامة سليكة شقة جقم 
4  لطابق  لثالث م.ج - 50001 

مكناس .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.25149

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 20 درنبف 2019 تم تحويل 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
درنبف   22 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2019 تحت جقم 5311.

588I

STE  FIDU  WHITE

SALHIMEX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،
65800، TAOURIRT MAROC

SALHIMEX شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 39 
شاجع  لبكاي لهبيل حي حساني  - 

23300 بركان  ملغرب.
تفويت حصص
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جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.2837

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2020 6نا6ر   20 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
فا طمة صلحي  )ة(  تفويت  لسيد 
100 حصة  رتماعية من أصل 100 
)ة(  دجيس  لفائدة   لسيد  حصة 

بنصغيف بتاجيخ 20 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   05 بتاجيخ  ببفكان    البتد ئية 

2020 تحت جقم 25/2020.
589I

CABINET BEN ISSA

 PHARMACIE ACHIFAE
ZERKTOUNI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

CABINET BEN ISSA
127 شاجع حافظ  بن عبد  لباج 

 قامة  الندلس  لظابق  لثالث جقم 
15 ، 90000، طنجة  ملغرب
 PHARMACIE ACHIFAE
ZERKTOUNI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 80 
زنقة 15 حي  لزجقطوني-أصيلة - 

90050  صيلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

877
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   08
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 PHARMACIE ACHIFAE  :

.ZERKTOUNI
غرض  لشركة بإ6جاز : شر ء وبيع 
من  ملستحضر ت  لصيدالنية  أي 
و ملعذ ت  و ملنتجات  لصيدالنية 

و ملنتجات  لبيطرية   لطبية 
ورميع  ومستحضر ت  لتجميل 
توزعها   ملنتجات  ألخرى  لتي 

 لصيدليات عموًما؛.
 80 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - حي  لزجقطوني-أصيلة   15 زنقة 

90050  صيلة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 2.000   :  لسيدة خد6جة  لدوم 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة خد6جة  لدوم عنو نه) ( 
مركز  حد  لغربية قيادة  حد  لغربية 
د ئرة  صيلة  90050  صيلة   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة خد6جة  لدوم عنو نه) ( 
مركز  حد  لغربية قيادة  حد  لغربية 

د ئرة  صيلة  90050  صيلة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ   البتد ئية باصيلة  

2020 تحت جقم 21.
590I

FOREIGN CONSULTING

مختبف التحاليل الطبية بورنازيل
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOREIGN CONSULTING
 CASABLANCA- Mers Sultan-
 Rue Alla Fassi- N° 8 ، 20130،

Casablanca Maroc
مختبف  لتحاليل  لطبية بوجنازيل 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي موالي 
جشيد، شاجع  لقو ت  ملساعدة، 

تجزئة CIFM، بلوك 5 بوجنازيل،جقم 
7, لد ج  لبيضاء - 12390  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452589

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

مختبف   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 لتحاليل  لطبية بوجنازيل.

مختبف   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لتحاليل  لطبية و  لبيولورية.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : حي موالي 
شاجع  لقو ت  ملساعدة،  جشيد، 

5 بوجنازيل،جقم  بلوك   ،CIFM تجزئة 

12390  لد ج   - 7, لد ج  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد منتصر عبد  إلله :  1.000 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد منتصر عبد  إلله عنو نه) ( 
4  لرقم  12 زنقة  بن خاتمة  لطابق 

، لد ج  لبيضاء  حي  ملستشفيات   15

20320.  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد منتصر عبد  إلله عنو نه) ( 
4  لرقم  12 زنقة  بن خاتمة  لطابق 

، لد ج  لبيضاء  حي  ملستشفيات   15

20320  لد ج  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730443.

591I

comptasultlta sarl

BATI ALMOSTAKBAL sarl
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة خد6جة زنقة و د وجغة  لرقم 

 241  لطابق  لتاني  لدجوة ، 22202، 

 لدجوة  ملغرب

BATI ALMOSTAKBAL sarl  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 151 
زنقة أسامة  بن زيد  لطابق 

 لتاني حي يساج  لرقم ج حي 

 ملعاجيف  الج لبيضاء أنفا - 20000 

 لد ج لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452431

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BATI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ALMOSTAKBAL sarl

منعش   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

عقاجي.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : 151 زنقة 

أسامة  بن زيد  لطابق  لتاني حي يساج 

حي  ملعاجيف  الج لبيضاء  ج   لرقم 

أنفا - 20000  لد ج لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد لغفاجي  ملصطفى 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد لعرو�سي عبد لعالي :  500 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
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لغفاجي  ملصطفى   لسيد 
جقم   2 عنو نه) (  قامة ماسة عماجة 
 20200 معروف  لبيضاء  سيدي   1

 لبيضاء  ملغرب.
عبد لعالي  لعرو�سي   لسيد 
جقم   2 عنو نه) (  قامة ماسة عماجة 
 20200 معروف  لبيضاء  سيدي   2

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
لغفاجي  ملصطفى   لسيد 
جقم   2 عنو نه) (  قامة ماسة عماجة 
 20200 معروف  لبيضاء  سيدي   1

 لبيضاء  ملغرب
عبد لعالي  لعرو�سي   لسيد 
جقم   2 عنو نه) (  قامة ماسة عماجة 
 20200 معروف  لبيضاء  سيدي   2

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 4989.
592I

socogese

«DIAGONAL INVEST«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض جأسمال  لشركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»DIAGONAL INVEST» شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 4 
 قامة 6اسمين 2 طريق عين  لسمن - 

30000 فاس  ملغرب.
خفض جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.45453

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 6نا6ر   29 في   ملؤجخ 
بمبلغ  جأسمال  لشركة  خفض 
أي  دجهم»   2.250.000,00« قدجه 
إلى  دجهم»   3.000.000,00« من 
 : طريق  عن  دجهم»   750.000,00«

تخفيض عدد   ألسهم.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 2020/598.

593I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BOUQDIB IMMO GROUPE
إعالن متعدد  لقر ج ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاجع موجيتانيا صندوق  لبف6د 

2209 ، 40000، مر كش  ملغرب

 BOUQDIB IMMO GROUPE

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: شاجع 

محمد  لسادس إقامة  ألطلس 

عماجة »ح» متجر جقم 2 رليز - 

40000 مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.59157

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 02 فبف 6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 

بوقد6   طه  تعيين  لسيد  ما6لي: 

و لسيد طاجق بر دة  لعزيزي مسيف ن 

منفصالن ملدة غيف محددة

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

منح توقيع  لشركات  ملصرفية بشكل 

قيود  أي  بدون  و  منفصل  و  فردي 

لكل من  لسيد طه بوقد6  و  لسيد 

طاجق بر دة  لعزيزي

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  6نص  13:  لذي  جقم  بند 

 13 ما6لي:  ملو فقة على تعد6ل  ملادة 

من  لقانون  ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112217.

594I

bemultico  بيمولتيكو

GEOEXPERTISE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

bemultico  بيمولتيكو

جقم 102 شقة جقم 01  لزيتون 

 ملعركة -مكناس ، 50020، مكناس 

مكناس

GEOEXPERTISE  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي :  لطابق 

 لسفلي جقم 13 فاسية مبفوك 

السيند  مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.32737

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرج   2019 أكتوبر   07 في   ملؤجخ 

ذ ت  شركة    GEOEXPERTISE حل 

جأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  دجهم   100.000

 13 جقم   إلرتماعي  لطابق  لسفلي 

 - مكناس  السيند   مبفوك  فاسية 

50000 مكناس  ملغرب نتيجة لعدم 

تحقيق هدف  لشركة.

و عين:

و  بو قبان   لسيد)ة(  حماد   

جقم   1 تجزئة  لتهامي زنقة  عنو نه) ( 

5  لحار  51000   لحار   ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

وفي  لطابق   2019 أكتوبر   07 بتاجيخ 

مبفوك  فاسية   13 جقم   لسفلي 

مكناس   50000  - مكناس  السيند  

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 209.

595I

sofoget

QUALIIMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
QUALIIMMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي   لقنيطرة  
مكت  19 شاجع محمد  لخامس 
و موالي عبدهللا  لطابق  ألول - 

kenitra 14000  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
54137

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.QUALIIMMO
و  بيع    : بإ6جاز  غرض  لشركة 

شر ء  لعماج ت و  لشقق
 إلنعاش  لعقاجي.

عنو ن  ملقر  الرتماعي :   لقنيطرة  
و  محمد  لخامس  شاجع   19 مكت  
موالي عبدهللا  لطابق  ألول - 14000 

kenitra  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بوج س محمد   لسيد  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 1000  : محمد  بوج س    لسيد  

بقيمة 100 دجهم.
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و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بوج س محمد عنو نه) (   لسيد  

 ملغرب 14000  لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بوج س محمد عنو نه) (   لسيد  

 ملغرب 14000  لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 03 بتاجيخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 458.

592I

idaraty

ميد كار طرنس

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

idaraty

 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

ميد كاج طرنس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لعو مة 2 

زنقة 89  جقم 12  - 90000 طنجة 

 ملغرب.

تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.82201

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 6نا6ر   21 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

مر د  وذ 6ر  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  رتماعية   50

كنزة  )ة(  حصة لفائدة   لسيد   100

بفوناس بتاجيخ 22 6نا6ر 2020.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

فبف 6ر   10 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 1113.

597I

مكت  مو�سى جشيد

B WATER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مكت  مو�سى جشيد
عماجة 1 شقة 11 زنقة  لصويرة 

شاجع محمد  لخامس م ج ، 50000، 
مكناس  ملغرب

B WATER شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

 ISMAILIA وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 2,IMM 11, APPT. 13, AVENUE
 IBN SINA MEKNES - 50000

مكناس  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.43777

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 6ونيو   24 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
أنس بوطاهري  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   500
500 حصة لفائدة   لسيد )ة( سعيد 

أوسايس بتاجيخ 24 6وليوز 2019.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
28 أكتوبر  بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2019 تحت جقم 4408.

598I

مكت  مو�سى جشيد

B WATER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
جفع جأسمال  لشركة

مكت  مو�سى جشيد
عماجة 1 شقة 11 زنقة  لصويرة 

شاجع محمد  لخامس م ج ، 50000، 
مكناس  ملغرب

B WATER شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 ISMAILIA وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 2,IMM 11, APPT. 13, AVENUE
 IBN SINA MEKNES - 50000

مكناس  ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.43777

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2019 شتنبف   09 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
 100.000« من  أي  دجهم   400.000
عن  دجهم»   500.000« إلى  دجهم» 
د6ون  مع  مقاصة  إرر ء    : طريق 
 لشركة  ملحددة  ملقد ج و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
28 أكتوبر  بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2019 تحت جقم 4409.

599I

sofoget

ALUM BOIS AL IRCHAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ALUM BOIS AL IRCHAD شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي   لقنيطرة 
جقم 2 إلجشاد - 14000  لقنيطرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

54211
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   14
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ALUM : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BOIS AL IRCHAD
:  عمال   بإ6جاز  غرض  لشركة 

نجاجة   لخش  و  اللومنيوم.
عنو ن  ملقر  الرتماعي :   لقنيطرة 
14000  لقنيطرة   - إلجشاد   2 جقم 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 500   : بركة  محمد  د   لسيد  
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد بوشعي   لدجيوش  :  500 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500  : بركة  محمد  د    لسيد  
بقيمة 100 دجهم.

 500  لسيد بوشعي   لدجيوش  : 
بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

محمد  د بركة عنو نه) (   لسيد  
 ملغرب kenitra 14000  ملغرب.

بوشعي   لدجيوش    لسيد 
 kenitra  14000 عنو نه) (  ملغرب 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد  د بركة عنو نه) (   لسيد  

 ملغرب kenitra 14000  ملغرب
بوشعي   لدجيوش    لسيد 
 kenitra  14000 عنو نه) (  ملغرب 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 522.

200I

MAMOUN CONSULTING SARL AU

AJIAL HAJJI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MAMOUN CONSULTING SARL
AU

شاجع  ملشي�سي.  لحي  الد جي 
ص.ب. جقم 193، 91000، 
CHEFCHAOUEN  ملغرب

AJIAL HAJJI  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
محمد  لخامس حي  لحافة جقم 10 

91000 شفشاون  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
1459

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AJIAL  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. HAJJI
كر ء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياج ت بدون سائق.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 10 محمد  لخامس حي  لحافة جقم 

91000 شفشاون  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة ناد6ة  لغالل :  250 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 250   : فاطمة  لحاجي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 180   : 6وسف  لغالل   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد أحمد  لغالل :  120 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيدة لبنى  لغالل :  120 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  ناد6ة  لغالل   لسيدة 
فاس   30090 تغات  ربل  تجزئة 

 ملغرب.
 لسيدة فاطمة  لحاجي عنو نه) ( 
فاس   30090 تغات  ربل  تجزئة 

 ملغرب.
عنو نه) (  6وسف  لغالل   لسيد 
93100  لفنيدق  سبتة  باب  تجزئة 

 ملغرب.
عنو نه) (  أحمد  لغالل   لسيد 

كويلمة 93000 تطو ن  ملغرب.

عنو نه) (  لبنى  لغالل   لسيدة 

تطو ن   93000 و سلي  تيزي  شاجع 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

ىاملالك  عبد   حاجي   لسيد 

 91000 عياد  بن  ضهر  عنو نه) ( 

شفشاون  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 02 بتاجيخ  بشفشاون    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.

201I

sofoget

OPEN PROJECT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

open project شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي   لقنيطرة 

3 زنقة منصوج لدهبي مكت  5 - 

14000   لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

54127

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 open  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.project

مكت     : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لدج سات و  ألبحات.

عنو ن  ملقر  الرتماعي :   لقنيطرة 
 -  5 مكت   منصوج لدهبي  زنقة   3

14000   لقنيطرة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  صالح  لد6ن حمو نعائشة 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
  لسيد  صالح  لد6ن حمو نعائشة 

: 1000 بقيمة 100 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  صالح  لد6ن حمو نعائشة 
عنو نه) (  لقنيطرة 14000  لقنيطرة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  صالح  لد6ن حمو نعائشة 
عنو نه) (  لقنيطرة 14000  لقنيطرة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 05 بتاجيخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 501.

202I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

OTICLASS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
 45AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17 ، 90000،
TANGER MAROC

OTICLASS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي ملتقى 
شاجع  لقا�سي عياض و ماغنولياس 
إقامة أبا سفيان  لطابق 3 جقم 17 - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103805

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OTICLASS

بيع   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ملنتجات و الكسسو ج ت  لصناعية.

ملتقى   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

شاجع  لقا�سي عياض و ماغنولياس 

إقامة أبا سفيان  لطابق 3 جقم 17 - 

90000 طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد سليمان فر ج :  50 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

50 حصة    :  لسيد عادل  مزيان 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  فر ج  سليمان   لسيد 

إقامة حمزة بلوك 28 طابق 5 جقم 11 

طريق تطو ن 90000 طنجة  ملغرب.

عنو نه) (  عادل  مزيان   لسيد 

حي مسنانة حومة عين صاجة 90000 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عادل  مزيان   لسيد 

حي مسنانة حومة عين صاجة 90000 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230254.

203I
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sofoget

ROY AGRI MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

ROY AGRI MAROC  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي   لقنيطرة 

إقامة مدهي 38 زنقة محمد عبدو 

شقة 10  لطابق3  - 14000 

 لقنيطرة  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.30119

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 تم تعيين  11 درنبف   ملؤجخ في 

مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة(  بوتان 

باسكال كمسيف آخر

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 03 بتاجيخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 74113.

204I

sofoget

KALINKA CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

KALINKA CONSULTING شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي   لرباط 45 

شاجع إبن سينا شقة 9 أكد ل - ---- 

 لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

142547

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KALINKA CONSULTING

غرض  لشركة بإ6جاز :   جشاذ ت 

و تسييف.

:   لرباط  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 - أكد ل   9 شاجع إبن سينا شقة   45

----  لرباط  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  فرير لويس  وندجي :  100 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

  لسيد  فرير لويس  وندجي : 100 

بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

لويس  وندجي  فرير   لسيد  

 ---------- عنو نه) (  لرباط  ملغرب 

 لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

لويس  وندجي  فرير   لسيد  

 ------- عنو نه) (  لرباط  ملغرب 

 لرباط   ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   29 بتاجيخ  بالرباط    لتجاجية 

2020 تحت جقم 598.

205I

wework

AXIS CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

wework
 residence snoussi 22 boulevard

 9 avril quartier palmier ،
20000، casablanca maroc

AXIS CONSULTING شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

 CASA وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 MASSIRA BUSINESS CENTER

 12 AVENUE ALI ABDERRAZAK
EME ETAGE  - 20100 4   لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.200577

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 22 نونبف 2019 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
 CASA MASSIRA BUSINESS«
 CENTER 12 AVENUE ALI
  ABDERRAZAK 4 EME ETAGE
20100 -   لد ج  لبيضاء  ملغرب» 
 Résidence Snoussi, 22« إلى 
 Boulevard 9 avril Quartier
 22 جقم  Palmier  قامة  لسنو�سي 
  20340 حي  لنخيل  9  بريل  شاجع 

 لد ج  لبيضاء   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 25 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

درنبف 2019 تحت جقم 724878.

202I

مكت  أمنزوي

 TANGER SERVICES
LOGISTIQUES
إعالن متعدد  لقر ج ت

مكت  أمنزوي
شاجع جوسيا إقامة  لنيل بلوك »س» 

جقم 1 ، 90010، طنجة  ملغرب
 TANGER SERVICES

LOGISTIQUES »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: طريق 
 لجبل جقم 159 زنقة 20 جقم 3  - 

90000 طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.44881

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 12 نونبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
تعيين مسيف6ن رد6د6ن   لسيد أقلعي 
و  لسيد أقلعي  لنوينو   لنوينو نادج  

بدج  لد6ن  ضافة  لى  ملسيف  لقد6م 
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  6نص  13:  لذي  جقم  بند 
بو سطة  تسييف  لشركة  6تم  ما6لي: 
أقلعي  هم   لسيد  مسييف6ن  ثالتة 
 لنوينو محمد سعيد و  لسيد أقلعي 
 لنوينو نادج و  لسيد أقلعي  لنوينو بدج 

 لد6ن 
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   22 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229805.

207I

EL OUARRAD AZIZ

 ALM RESSOURCES
MINERALES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

جفع جأسمال  لشركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a
 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc
 ALM RESSOURCES MINERALES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 Rue   وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 Antsirabe Im 8 N 6 Vn - Meknès
50000 - مكناس  ملغرب.

جفع جأسمال  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.42255
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قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2019 درنبف   17 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
من  أي  دجهم»   1.000.000«
 1.500.000« إلى  دجهم»   500.000«
مقاصة  إرر ء    : طريق  عن  دجهم» 
مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ج و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   08 بتاجيخ  بمكناس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 99.

208I

مكت  أمنزوي

بريسينور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

مكت  أمنزوي
شاجع جوسيا إقامة  لنيل بلوك »س» 

جقم 1 ، 90010، طنجة  ملغرب
بريسينوج  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : زنقة بيفو 

جقم 14  - 90000 طنجة   ملغرب .
قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
.13129

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 17 أكتوبر 2019 تقرج حل 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  بريسينوج  
 100.000 جأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 
بيفو جقم 14  - 90000 طنجة   ملغرب  

نتيجة لتصفية حبية .
و عين:

و  أود د   محمد     لسيد)ة( 
كلي�سي    90000 فرنسا    عنو نه) ( 

فرنسا  كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاجيخ 17 أكتوبر 2019 وفي زنقة بيفو 

جقم 14  - 90000 طنجة   ملغرب .
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   12 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229239.

209I

 شركة أجمة للنظافة و لبستنة

شركة أرمة للنظارة والبستنة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة أجمة للنظافة و لبستنة
دو ج  ملرج أكنول أكزنا6ة  لجنوبية 

تازة ، 35000، تازة  ملغرب
شركة أجمة للنظافة و لبستنة 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج  ملرج 
أكنول أكزنا6ة  لجنوبية  - 35000 

تازة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
5221

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   24
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

أجمة للنظافة و لبستنة.
شركة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

أجمة للنظافة و لبستنة.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : دو ج  ملرج 
 35000  - أكزنا6ة  لجنوبية   أكنول 

تازة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لرز ق  عطله    لسيد 
 95 حي أوالد ميمون زنقة  عنو نه) ( 

جقم 04 22020   لناظوج  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لرز ق  عطله    لسيد 

 95 حي أوالد ميمون زنقة  عنو نه) ( 
جقم 04 22020   لناظوج  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   12 بتاجيخ  بتازة    البتد ئية 

2020 تحت جقم 27/2020.

210I

HOME COMPTA

DEMIN HOUSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

DEMIN HOUSE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 44-42 
زنقة 8 حي زكريا عين  لشق - 20470 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.92425

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرج حل   2020 6نا6ر   28  ملؤجخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

جأسمالها  مبلغ    DEMIN HOUSE

مقرها  وعنو ن  دجهم   1.000.000
زكريا  حي   8 زنقة   42-44  إلرتماعي 

20470  لد ج  لبيضاء   - عين  لشق 

1/   لتصفية   : ل  نتيجة   ملغرب 

 ملسبقة للشركة:

و فق  قر ءة  لتقرير  إلد جي  بعد 

إخضاع  تقرج  و  عليه  لجمع  لعام 

 لشركة للتصفية.

2/  تعيين مصف للشركة:

تعيين  لسيد  قرج  لشركاء 

و  للشركة  مصف  محمد  بوحسن 
إعطائه رميع  لحقوق

3/  تعيين محل  لتصفية:

تخصيص  ملقر  قرج  لجمع 

 الرتماعي مقر  للتصفية.

 42-44 و حدد مقر  لتصفية ب 
زنقة 8 حي زكريا عين  لشق - 20470 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  بوحسن  محمد    لسيد)ة( 
شاجع  مياماج  تجزئة   14 عنو نه) ( 
كاليفوجنيا   2 جقم   17 زنقة  هيفة 
20470  لد ج  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730323.
211I

HOME COMPTA

CHOPIN
إعالن متعدد  لقر ج ت

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC
CHOPIN »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: 22 

شاجع  لحسن  ألول - 20000  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.89729
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 07 6نا6ر 2020
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 
-  تبات  لجمع  شريك  وفاة  ما6لي: 
بد ح مصطفى  وفاة  لر حل  لسيد 
صاح  9720 سهم في شركة شوبان.
على  6نص  2:  لذي  جقم  قر ج 
ما6لي: بعد وفاة  لر حل  لسيد بد ح 
 9720 ،  لذي كان 6متلك  مصطفئ 
قيد  على  ، لشركاء  لباقين  سهًما 
، صادقو  على  و كد   لوجتة   لحياة  
وتم   ، لهم  توزيع  ألسهم  ململوكة 
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للشريعة  وفًقا  به   لتوزيع  ملعتفف 

عن  ناتج  هذ    لتفويت   إلسالمية. 

عقد عدلي للميف ث  بتاجيخ 30 أكتوبر 

أنوج سعاد  6لي:  لسيدة  كما   2015

05/40  لسيد بد ح عدنان 14/40 -  

 لسيد بد ح هشام 14/40 -   لسيدة 

6تم  وبالتالي   -  07/40 سمية  بد ح 

توزيع  ألسهم بين  لوجثة على  لنحو 

 1220 سعاد  أنوج   لتالي  لسيدة 

 3412 عدنان  بد ح  حصة  لسيد 

 3412 -   لسيد بد ح هشام  حصة 

 1708 -   لسيدة بد ح سمية  حصة 

حصة - 

على  6نص  3:  لذي  جقم  قر ج 

 - تعد6الت  لقانونا  ألسا�سي  ما6لي: 

 ، في أعقاب  لقر ج ت  ملذكوجة أعاله 

6قرج  لجمع تعد6ل  ملادتين 2 و 7 من 

»شوبان»  لشركة   لنظام  ألسا�سي 

 لتي تصبح على  لنحو  لتالي:» ملادة 2 

–  ملساهمات يساهم كل من  لشركاء 

في  لشركة-  لسيد  مد ح   لتاليين 

 لطي  20740 حصة -  لسيدة أنوج 

بد ح  حصة  لسيد   1220 سعاد 

-   لسيد بد ح  3412 حصة  عدنان 

هشام 33912 حصة -   لسيدة بد ح 

سمية 1708 حصة

قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

بد ح   ستقالة  ملسيف  لتاني  لسيد 

مصطفئ بسب   لوفاة

على  6نص  5:  لذي  جقم  قر ج 

تعيين  لسيد  مد ح  لطي   ما6لي: 

مسيف  وحيد  للشركة و دلك ملدة غيف 

محدودة

على  6نص  2:  لذي  جقم  قر ج 

لإلد جة    - صالحيات  الد جة  ما6لي: 

باسم  للعمل  كل  لحقوق  إلد جية 

و لصالح  لشركة و تمثيلها في رميع 

 ألحو ل. 

قر ج جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

صالحيات  المضاء -  لشركة ستمثل 

تهم  ملعامالت  ملالية  وثيقة  كل  في 

بإمضاء  كد   لعمليات  لبنكية   و 

 لسيد بد ح عدنان.

قر ج جقم 8:  لذي 6نص على ما6لي: 
تغييف  لشعاج  لتجاجي- تعمل  لشركة 
تحت  سم  لعالمة  لتجاجية  لجد6دة: 

.LITTLE HAVANA
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

 ملسهمات
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

 لرأسمال 
على  6نص  13:  لذي  جقم  بند 

ما6لي: تعيين  ملسيف
على  6نص  12:  لذي  جقم  بند 

ما6لي: صالحيات  المضاء
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730284.
212I

ste fiducieolympia

اروناتور     بيوكرى دوار دوار 
البفيج   ايت ميمون

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

ste fiducieolympia
 1ER ETAGE  N°  10 GROUPE  10
 RUE DE MARRAKECH AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
 جوناتوج     بيوكرى دو ج دو ج  لبف6ج   
 6ت ميمون  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  بيوكرى 

دو ج دو ج  لبف6جا6ت ميمون - 87200  
بيوكرى دو ج دو ج  لبف6ج    6ت ميمون     

 ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.18535

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 نونبف   27 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
محمود      )ة(   تفويت  لسيد 
500 حصة  رتماعية  شودجي خالد 
لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 
)ة( لطيفة     لسماللي بتاجيخ   لسيد 

27 نونبف 2019.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   04 بتاجيخ   البتد ئية بانزكان  

2020 تحت جقم 217.
213I

malartci

 STE MOUSSE IMAGE SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف رد6د للشركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
  STE MOUSSE IMAGE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
شوقي حي ربلية جقم 12 بيس 

 لطابق  الول بني مالل  - 23000 بني 
مالل   ململكة  ملغربية.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.2587
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2019 تم تعيين  17 درنبف   ملؤجخ في 
مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة( بهادي  

سعيدة كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاجيخ 07 6نا6ر 

2020 تحت جقم 12.
214I

HOME COMPTA

SOUBOX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC
SOUBOX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 13 زنقة 

أحمد  ملجاطي تجزئة  ألل   لطابق 

1 جقم 8  ملعاجيف  لد ج  لبيصاء 

20380  لد ج  لبيصاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452387

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOUBOX

:  لنجاجة و  غرض  لشركة بإ6جاز 

صناعة  ألتات -  لتصد6ر و  الستيف د.
زنقة   13  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

أحمد  ملجاطي تجزئة  ألل   لطابق 
8  ملعاجيف  لد ج  لبيصاء  جقم   1

20380  لد ج  لبيصاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد  مجيد عبد  ملالك 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   : محمد   لسيد  ملزياتي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  ملالك   لسيد  مجيد 
زياد  طاجق  بن  زنقة   2 عنو نه) ( 

حي  ملستشفيات   3 شقة   2  لطابق 

20380  لد ج  لبيصاء  ملغرب.

عنو نه) (  محمد   لسيد  ملزياتي 

 15 شقة   3 23  قامة عماد  لطابق 
ز وية  ستيفان مالجم و  لبشيف لعلج  

20380  لد ج  لبيصاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
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عبد  ملالك   لسيد  مجيد 

زياد  طاجق  بن  زنقة   2 عنو نه) ( 

حي  ملستشفيات   3 شقة   2  لطابق 

20380  لد ج  لبيصاء  ملغرب

عنو نه) (  محمد   لسيد  ملزياتي 

 15 شقة   3 23  قامة عماد  لطابق 

ز وية  ستيفان مالجم و  لبشيف لعلج  

20380  لد ج  لبيصاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730387.

215I

MECAPROJ

MECAPROJ    ميكابغوج
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MECAPROJ

22  شاجع مرس  لسلطان  لطابق 

1 جقم 3 ، 20130،  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

ميكابغوج    MECAPROJ شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 22   شاجع 

مرس  لسلطان  لطابق 1 جقم 3 - 

20130  لد ج  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455211

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MECAPROJ    ميكابغوج

:  لصيانة  غرض  لشركة بإ6جاز 
؛  ؛   لهندسة  ملدنية   لصناعية 
 لتجميع  لصناعي  لدج سة و إلنتاج 

 لصناعي ؛ 
 لبناء تقد6م  لخدمات ؛  لهندسة  
؛   لهندسة  ملدنية ؛   لعزل و لتصنيع 

؛  لغال6ات ؛
؛ أعمال  و مبيعات          ملعدني 
؛  ألنابي   لصناعية  ميكانيكية 

و مليكانيكية ؛  تجاجة
و  ملعذ ت   ومشتف6ات  للو زم    

و ألرهزة .        
   22  : .عنو ن  ملقر  الرتماعي 
جقم   1 شاجع مرس  لسلطان  لطابق 

3 - 20130  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فتوحي  رو د    لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  فتوحي  رو د    لسيد 
تجزئة  لنسيم شاجع  ملقاومة  28810 

 ملحمد6ة   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  فتوحي  رو د    لسيد 
تجزئة  لنسيم شاجع  ملقاومة  28810 

 ملحمد6ة   ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.
212I

KTS CONSEIL

ANAHITA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

ANAHITA  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي : ملتقى 

زنقة  إلمام  لشافعي وشاجع موالي 

 لحسن  ألول، رنان  لحاجتي، 

جقم 55،  ملرك   لتجاجي  لكوك  

 MARRAKECH 40020 - .مر كـــش  -

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102591

 03 عقد حر مؤجخ في  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 فبف 6ر 

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ANAHITA

تسييف   -  : بإ6جاز  غرض  لشركة 

ذ ت  لطابع  و  ستغالل  لوحذ ت 

 لسياحي )دوج  لضيافة (.

ملتقى   :  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

موالي  وشاجع  زنقة  إلمام  لشافعي 

جقم  رنان  لحاجتي،   لحسن  ألول، 

  - 55،  ملرك   لتجاجي  لكوك  

 MARRAKECH  40020  - مر كـــش. 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

ترومبيف  بييف   ، أوليفر   لسيد 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

ترومبيف  بييف   ، أوليفر   لسيد 

 40 رميف   رزيرة  مجمع  عنو نه) ( 

،  إلماج ت  لعربية  دبي   ،  12 فيال 

 ملتحدة 111  دبي ،  إلماج ت  لعربية 

 ملتحدة  إلماج ت  لعربية  ملتحدة.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

ترومبيف  بييف   ، أوليفر   لسيد 

 40 رميف   رزيرة  مجمع  عنو نه) ( 

،  إلماج ت  لعربية  دبي   ،  12 فيال 

 ملتحدة 111  دبي ،  إلماج ت  لعربية 

 ملتحدة  إلماج ت  لعربية  ملتحدة

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112124.

217I

عمر بلغري 

K.S.K AUTOMOBILE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

عمر بلغري 

75 شاجع  لحسيمة مكات   الطلس 

 لطابق  لثالث  ملكت  21 ، 30000، 

فاس  ملغرب

K.S.K AUTOMOBILE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 21 

شاجع  لد ج  لبيضاء  لحي  لصناعي 

 لدكاج ت  - 30000 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.20929

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 6نا6ر   07 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
خلوق     كريم   )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  رتماعية   250

250 حصة لفائدة   لسيد )ة( خاليد     

حجوبي  بتاجيخ 07 6نا6ر 2020.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

فبف 6ر   10 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 572/2020.

218I
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FITO GEST

BACHTI TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FITO GEST
 N°25 TARGA ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc
BACHTI TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 

201 حي تاشفين - 40000 مر كش 
 ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.90195
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 فبف 6ر   10 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( بورمعة باعبد 
500 حصة  رتماعية من أصل  هللا 
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
10 فبف 6ر  عبد هللا  باعبد هللا بتاجيخ 

.2020
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112188.
219I

مكت  أمنزوي

 TANGER SERVICES
LOGISTIQUES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
جفع جأسمال  لشركة

مكت  أمنزوي
شاجع جوسيا إقامة  لنيل بلوك »س» 

جقم 1 ، 90010، طنجة  ملغرب
 TANGER SERVICES

LOGISTIQUES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي طريق 
 لجبل جقم 159 زنقة 20 جقم 3  - 

90000 طنجة   ملغرب .
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.44881

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
جفع  تم   2019 نونبف   12 في   ملؤجخ 
جأسمال  لشركة بمبلغ قدجه »40.000 
إلى  دجهم»   20.000« أي من  دجهم» 
»100.000 دجهم» عن طريق :  تقد6م 

حصص نقد6ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   22 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229805.
220I

s2s consulting

FIRST KOMPAK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

s2s consulting
عماجة AFA جقم 147  لطابق  لثاني 
 لشقة 22 شاجع  ملقاومة  لبيضاء ، 

23300،  لبيضاء  ملغرب
FIRST KOMPAK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 75 شاجع 
11 6نا6ر  لطابق  الول  لشقة 129 - 

33200  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452081
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FIRST  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.KOMPAK
غرض  لشركة بإ6جاز : رمع ونقل 

ومعالجة  لنفا6ات.
75 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 
 -  129 11 6نا6ر  لطابق  الول  لشقة 

33200  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 330   :  لسيد  وميت  كساي 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

  : 6وريل  حليل  بر هيم   لسيد 
340 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
 330   : كيليم  سيفكان   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  وميت  كساي 
 ملجمع  لسكني  لقدس مس 1 عماجة 
 33200 حي  لعمرية عين  لشق   25

 لبيضاء  ملغرب.
6وريل  حليل  بر هيم   لسيد 
زنقة  لباز  ملنظر   72 عنو نه) ( 

 لجميل  23300 برشيد  ملغرب.
عنو نه) (  كيليم  سيفكان   لسيد 
 اللفة  قامة  لسالم 2  ملجموعة 14 
23300  لد ج لبيضاء   1727  لرقم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  كيليم  سيفكان   لسيد 
 اللفة  قامة  لسالم 2  ملجموعة 14 
23300  لد ج لبيضاء   1727  لرقم 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730133.

221I

عبد  ملجيد  لو دي

شركة بيتفابيل
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

عبد  ملجيد  لو دي
شاجع موالي  سماعيل  جفود  جفود، 

52200،  جفود  ملغرب
شركة بيتف بيل شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 144 شاجع 

محمد  لخامس  جفود - 52200 
 جفود  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.2311

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 02 6نا6ر 2020 تقرج إنشاء 

تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  

 SOCIETEفرع بيتف بيل  شركة 

BITRABEL SUCCURSALE و  لكائن 

»باحة  الستف حة  مرك   بالعنو ن 

مركز ز 6دة عمالة ميذ ت   لتفاحة» 

- 54350 ميدلت  ملغرب و  ملسيف من 

طرف  لسيد)ة( بلحسان عثمان.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

02 فبف 6ر   البتد ئية بميدلت  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 27.

222I

PREMIUM FINANCE

ZHAIRI TRAVEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تغييف تسمية  لشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ZHAIRI TRAVEL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الرتماعي جقم 4 

 لطابق  الول  ملشاوج عرصة  ملعاش 

قصبة - 40000 مر كش  ملغرب.

تغييف تسمية  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

102523

 بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2019 أكتوبر   03 في   ملؤجخ 

 ZHAIRI« تغييف تسمية  لشركة من 

. «DREAM SAFARIS« إلى «TRAVEL

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112138.

223I
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PREMIUM FINANCE

DREAM SAFARIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DREAM SAFARIS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مقرها  الرتماعي جقم 4 
 لطابق  الول  ملشاوج عرصة  ملعاش 

قصبة - 40000 مر كش .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.102523

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 03 أكتوبر 2019 تم تحويل 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112138.
224I

union trans

UNION TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

union trans
 bd grande ceinture imm 120
 lilya ll nr 45 etage 4 ain sebaa
 casa 120 bd grande ceinture
 imm lilya ll nr 45 etage 4 ain

 sebaa casa، 20000، casblanca
maroc

union trans شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

 120bd وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 grande ceinture imm lilya 2
 n 45 etage 4 ain sebaa casa.
casablanca - union.trans78@

gmail.com casablanca maroc

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

307731

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2012 6نا6ر   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 union : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.trans

 : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 entrepreneur de transport de

.marchandises

 120bd  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 grande ceinture imm lilya 2

 n 45 etage 4 ain sebaa casa.

casablanca - union.trans78@

.gmail.com casablanca maroc

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 2012 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

12.000.000 دجهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

mehdi idrissi-  لسيد 

 hay el khair khadraoui عنو نه) ( 

 rue dafane hajjaj nr 08 26000

.settat maroc

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

mehdi idrissi-  لسيد 

 hay el khair khadraoui عنو نه) ( 

 rue dafane hajjaj nr 08 26000

settat maroc

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 20 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2012 تحت جقم -.

225I

PREMIUM FINANCE

DREAM SAFARIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DREAM SAFARIS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  تكمي 

 لجد6د تاجميكت  - 45000 وجز ز ت 
 ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.102523
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 03 أكتوبر 2019 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
 45000  - تكمي  لجد6د تاجميكت    «
4  لطابق  »جقم  إلى  وجز ز ت  ملغرب» 
 الول  ملشاوج عرصة  ملعاش قصبة - 

40000 مر كش   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112138.
222I

sofoget

B.A.K IMMO SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
B.A.K IMMO SERVICES شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي   لقنيطرة  
382 شاجع محمد  لخامس  توج 

حسان 32  مكت  23  لطابق  ألول - 

14000   لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

54159

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 b.A.K  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.IMMO SERVICES

:   شغال  بإ6جاز  غرض  لشركة 

عامة و أعمال  لبناء

 مكت   إلشاجة.

عنو ن  ملقر  الرتماعي :   لقنيطرة  
توج  محمد  لخامس   شاجع   382
23  لطابق  ألول  مكت     32 حسان 

- 14000   لقنيطرة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : برحال  عزيز   لسيد  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

  لسيد  عزيز برحال : 1000 بقيمة 

100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  برحال  عزيز   لسيد  

1000 14000  لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  برحال  عزيز   لسيد  

 ملغرب 14000  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 05 بتاجيخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 74150.

227I
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PREMIUM FINANCE

DREAM SAFARIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DREAM SAFARIS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 4 
 لطابق  الول  ملشاوج عرصة  ملعاش 

قصبة - 40000 مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.102523

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 أكتوبر   03 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
منيف  لزهيفي  )ة(  تفويت  لسيد 
100 حصة  رتماعية من أصل 100 
مجماد  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 محيدي بتاجيخ 03 أكتوبر 2019.
تفويت  لسيد )ة( نعيمة  عنكوجي 
250 حصة  رتماعية من أصل 250 
مجماد  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 محيدي بتاجيخ 03 أكتوبر 2019.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112138.
228I

PREMIUM FINANCE

DREAM SAFARIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DREAM SAFARIS  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 4 
 لطابق  الول  ملشاوج عرصة  ملعاش 

قصبة - 40000 مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.102523

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 03 أكتوبر 2019 تم تعيين 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

 محيدي محماد كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112138.
229I

DARAA AUDIT

 AFRICA MINING
 EQUIPMENT AND SPARE

PARTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT
822 شاجع  لقدس عين  لشق ، 
20000،  لد ج  لبيضاء  ملغرب

 AFRICA MINING EQUIPMENT
AND SPARE PARTS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 42 شاجع 

 لزجقطوني  لطابق 2 شقة 2 - 
20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455521

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 AFRICA MINING EQUIPMENT

.AND SPARE PARTS
:  ستيف د  بإ6جاز  غرض  لشركة 
و  مختلف  نو ع  آلالت  وتصد6ر 

 ملعذ ت  لصناعية.
 42  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع  لزجقطوني  لطابق 2 شقة 2 - 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيدة  لزهرة  ملسيوي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   : فوزية  بريطل   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  لزهرة  ملسيوي عنو نه) ( 
 12 جقم   09 مجموعة بنجلوون زنقة 
92150  لقصر  لكبيف   لقصر  لكبيف 

 ملغرب.
عنو نه) (  فوزية  بريطل   لسيدة 
م  س   187 فيال   3 زنقة  لينا  تجزئة 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة  لزهرة  ملسيوي عنو نه) ( 
 12 جقم   09 مجموعة بنجلوون زنقة 
92150  لقصر  لكبيف   لقصر  لكبيف 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729501.
230I

LEADER FINANCE

SOMARK NEGOCIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOMARK NEGOCIE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي كم 2 
طريق أوجيكا دو ج تاسلطانت مر كش 

- 40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102583

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOMARK NEGOCIE
أشغال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.
 2 كم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
طريق أوجيكا دو ج تاسلطانت مر كش 

- 40000 مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  أفيالل   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد أفيالل محمد عنو نه) ( د ج 
8 سعادة  3 شقة جقم   لسالم عماجة 

مر كش 40000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد أفيالل محمد عنو نه) ( د ج 
8 سعادة  3 شقة جقم   لسالم عماجة 

مر كش 40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112157.

231I
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DARAA AUDIT

LITMA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

DARAA AUDIT
822 شاجع  لقدس عين  لشق ، 
20000،  لد ج  لبيضاء  ملغرب
LITMA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الرتماعي منطقة 
 لصناعية بن مسيك سيدي عتمان 
تجزئة 98 - 20000  لد ج  لبيضاء  

 ملغرب.
تغييف نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.390701

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 6نا6ر   09 في   ملؤجخ 
»تصنيع  من  نشاط  لشركة  تغييف 
»نجاجة  إلى   ملنتورات  لكيميائية» 

معدن  ألملنيوم
 لتطهيف و تصنيع  ألنابي ».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730082.
232I

MARCHICA CONSEIL

SAP ESTUDIOS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
جفع جأسمال  لشركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شاجع طوكيو،  لطابق 1، شقة 

1،  لناظوج. ، 22000،  لناظوج 
 ملغرب

SAP ESTUDIOS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 145-

147،شاجع حسن  ألول،  لناظوج. 
- 22000  لناظوج  ملغرب.

جفع جأسمال  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.12251

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 6نا6ر   23 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
»200.000 دجهم» أي من »100.000 
عن  دجهم»   700.000« إلى  دجهم» 
د6ون  مع  مقاصة  إرر ء    : طريق 
 لشركة  ملحددة  ملقد ج و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 30 6نا6ر 

2020 تحت جقم 131.
233I

ficogedek sarl au

 M SCAN CENTER PRIVE
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 M SCAN CENTER PRIVE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شقة 8 
 لطابق  لر بع 20 شاجع  دجيس 2 

 قامة ميموز  د ل  ملد6نة  لجد6دة  - 
50050 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
49315

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 M  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SCAN CENTER PRIVE SARL
نصائح   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 رتماعية.
 8 شقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 2 شاجع  دجيس   20  لطابق  لر بع 
 قامة ميموز  د ل  ملد6نة  لجد6دة  - 

50050 مكناس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة خولة كابس :  500 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيدة مريم طويل :  500 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  كابس  خولة   لسيدة 
 لقاعدة  لجوية  مللكية  لثانية 

مكناس 50050 مكناس  ملغرب.
 لسيدة مريم طويل عنو نه) ( جقم 
شاجع محمد  لسادس   2 28  لنعيم 

50050 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  كابس  خولة   لسيدة 
 لقاعدة  لجوية  مللكية  لثانية 

مكناس 50050 مكناس  ملغرب
 لسيدة مريم طويل عنو نه) ( جقم 
شاجع محمد  لسادس   2 28  لنعيم 

50050 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 229.

234I

ficogedek sarl au

2IMY TRADE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

2IMY TRADE SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 30 
مكرج زنقة 8 حي  المان مكناس - 

50050 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49321

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 2IMY  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TRADE SARL AU

غرض  لشركة بإ6جاز : بيع أرز ء 

، لتصد6ر  بالتقسيط   لهو تف 

و الستيف د.

 30 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 - مكناس  حي  المان   8 زنقة  مكرج 

50050 مكناس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  ملريبط   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  ملريبط   لسيد 

 50050 ع  م  ب  حي  ملدجسة   229

مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  محمد  ملريبط   لسيد 

 50050 ع  م  ب  حي  ملدجسة   229

مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 232.

235I
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AUDEC EXPERTISE

AGADI VAN VACAS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,223

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

AGADI VAN VACAS  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 ANG وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 RUE MOZART ET BD D›ANFA

  RES LE PETIT PARADIS ETAGE 7

.20000 CASABLANCA MAROC

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.382521

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 تم تعيين  09 درنبف   ملؤجخ في 

 VAN مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة( 

VACAS CHADWICK  كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730122.

232I

BCNG

 CASHPUB  MAROC SARL

A.U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,225

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 CASHPUB  MAROC SARL A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 225،شاجع 
 لزجقطوني  لطابق 9 جقم92  لد ج 

 لبيضاء  لد ج  لبيضاء 20050  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
452055

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   04
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CASHPUB  MAROC SARL A.U
:  إلشهاج  بإ6جاز  غرض  لشركة 

باألنتفنت.
 : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 9 225،شاجع  لزجقطوني  لطابق 
جقم92  لد ج  لبيضاء  لد ج  لبيضاء 

20050  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
جأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:
  : حمريتي  محمد   لسيد  
10.000,00 حصة بقيمة 100 دجهم 

للحصة .
 100  : حمريتي  محمد    لسيد  

بقيمة 100 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد حمريتي عنو نه) (    لسيد  

فرنسا 20050  فرنسا  فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
محمد حمريتي عنو نه) (    لسيد  

فرنسا 20050  فرنسا  فرنسا
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730022.
237I

LE PREMIER CONSEIL

LARAMEDIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغييف نشاط  لشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
LARAMEDIC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الرتماعي عملية 
 لنخيل 4 عماجة 113 مكرج شقة 

ب4 تامنصوجت مر كش - . مر كش 
 ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.25889
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2019 درنبف   24 في   ملؤجخ 
» ستيف د  من  نشاط  لشركة  تغييف 
توزيع  » د جة  إلى   ملنتجات  لطبية» 

 ملنتجات و الرهزة  لطبية ».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   20 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111442.

238I

fiduciaireborjcompta

أرك أكري
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC
أجك أكري شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج زجك 
 لغربية زمامرة  - 24353 سيدي 

بنوج  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2521

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
أجك   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

أكري.
:  لفالحة  بإ6جاز  غرض  لشركة 
ورميع  ألعمال و  لخدمات  ملرتبطة 

بها.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : دو ج زجك 
 لغربية زمامرة  - 24353 سيدي بنوج 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 520   : عباس  لبد وي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 120   : هشام  لبد وي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد لبد وي جشيد :  120 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 120   : عبد هللا  لبد وي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عباس  لبد وي   لسيد 

 ملغرب 24353  ملغرب  ملغرب.
عنو نه) (  هشام  لبد وي   لسيد 
 24353 زمامرة   زجك  لغربية  دو ج 

سيدي بنوج  ملغرب.
عنو نه) (  جشيد  لبد وي   لسيد 
 24353 زمامرة   زجك  لغربية  دو ج 

سيدي بنوج  ملغرب.
 لسيد لبد وي عبد هللا عنو نه) ( 
 24353 زمامرة   زجك  لغربية  دو ج 

سيدي بنوج  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  عباس  لبد وي   لسيد 
 24353 زمامرة   زجك  لغربية  دو ج 

سيدي بنوج  ملغرب.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بنوج   بسيدي   البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 3932.

239I

MEH EXPERTISE

SOCIÉTÉ MJC 4D
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة  ملحطة شقة جقم 8 حي 
إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 

 ملغرب
SOCIÉTÉ MJC 4D شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 29 
زنقة جيحانة  - 25000 خريبكة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2199
في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIÉTÉ MJC 4D
 nettoyage : غرض  لشركة بإ6جاز
 et ménage, travaux 4D, travaux

. divers ou constructions
جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
خريبكة   25000  - زنقة جيحانة    29

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيد لحبالي معاد 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   :  لسيد  لنارم مصطفى 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد لحبالي معاد عنو نه) ( جقم 
 OCP حي  زنقة  لجرف  الصفر   18

25000 خريبكة  ملغرب.
 لسيد  لنارم مصطفى عنو نه) ( 
 25000 تجمئة  لهناء    18 جقم 

خريبكة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد لحبالي معاد عنو نه) ( جقم 
 OCP حي  زنقة  لجرف  الصفر   18

25000 خريبكة  ملغرب
 لسيد  لنارم مصطفى عنو نه) ( 
 25000 تجمئة  لهناء    18 جقم 

خريبكة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخريبكة  بتاجيخ 10 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 27.

240I

HIDA SERVICE TAROUDANT

 AIT LAKHOUIDER
EXPORTATION AGRICOLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

 AIT LAKHOUIDER
 EXPORTATION AGRICOLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج أ6ت 
كروم رماعة أ6ت مخلوف  - 83000 

تاجود نت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2501
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AIT  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 LAKHOUIDER EXPORTATION

.AGRICOLE
1( إلنتاج   : غرض  لشركة بإ6جاز 

 لفالحي 
2( لتصد6ر.

: دو ج أ6ت  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
كروم رماعة أ6ت مخلوف  - 83000 

تاجود نت  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
حسان  6ت  لخويضيف   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
حسان  6ت  لخويضيف   لسيد 
أ6ت  كروم  أ6ت  دو ج   عنو نه) ( 

مخلوف 83000 تاجود نت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حسان  6ت  لخويضيف   لسيد 
أ6ت  كروم  أ6ت  دو ج   عنو نه) ( 

مخلوف 83000 تاجود نت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بتاجود نت  بتاجيخ 09 6نا6ر 

2020 تحت جقم 10.
241I

phare consulting

LES CHEFS DU MONDE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

phare consulting
 marrakech av. allal el fassi °41

 imm alhamra 2 n ، 40000،
marrakech maroc

LES CHEFS DU MONDE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
عالل  لفا�سي عماجة  لحمر ء 2 ف 

 لطابق  الول جقم 41 - 40000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102499

في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LES  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHEFS DU MONDE

-1 مخبزة   : غرض  لشركة بإ6جاز 

وحلويات.

-2 ممون حفالت..

شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

ف   2 عماجة  لحمر ء  عالل  لفا�سي 

 40000  -  41 جقم   لطابق  الول 

مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 250   : شقرون  لياس   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 250   :  لسيد بول ماجي بييفنيلي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   :  لشركة سوكاج فاكتوجي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد شقرون  لياس عنو نه) ( 

فوجالني   20200   15 باتيفنو  تجزئة 

فرنسا.

بييفنيلي  ماجي  بول   لسيد 

فيال  كاجدو  دي  بوسيو  عنو نه) ( 

1422 20200 باصتال فرنسا.

فاكتوجي  سوكاج   لشركة 

عنو نه) ( فيال جقم227  جكان كولف 
40000 مر كش  جيسوج  لشطر  الول 

 ملغرب.
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و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لدوغي  لركر كي عنو نه) ( 

 40000  49 جقم   02 تالورت  ح.م 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112083.

242I

mohammed boumzebra

 SOCIETE YAMSS BATIMENT

SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 SOCIETE YAMSS BATIMENT

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 334 

زنقة 40 حي  6ت  لر �سي  - 23200 

 لفقيه بن صالح  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.1137

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 17 ماجس 2017 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 

 - حي  6ت  لر �سي    40 زنقة   334«

صالح  ملغرب»  بن  23200  لفقيه 

بريميل  تجزئة   55 »مر ب  لرقم  إلى 

- 23200  لفقيه بن صالح   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

بتاجيخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  

29 6نا6ر 2020 تحت جقم 30/2020.

243I

LE PREMIER CONSEIL

FCI AUTO SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
FCI AUTO SERVICE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي محل 

جقم12 عين سونة ملحاميد  لجنوبي 
مجموعة ب8 مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102173

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FCI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. AUTO SERVICE
- لصيانة   : غرض  لشركة بإ6جاز 

 لدوجية للسياج ت
-بيع قطع غياج  لسياج ت

-تنظيف  لسياج ت
محل   : .عنو ن  ملقر  الرتماعي 
عين سونة ملحاميد  لجنوبي  جقم12 
 40000  - مر كش  ب8  مجموعة 

مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حد د  أحمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حد د  أحمد   لسيد 
 12 عرصة  لغز 6ل دجب ملقدم جقم 

مر كش . مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حد د  أحمد   لسيد 
 12 عرصة  لغز 6ل دجب ملقدم جقم 

مر كش . مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   28 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111751.
244I

FIDHAJNSSI

STOUNMEDIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDHAJNSSI
144 زنقة محمد سميحة  قامة 
روهرة محمد سميحة  لطابق 
 لسادس  لرقم 35 ، 20090، 

CASABLANCA MAROC
STOUNMEDIA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 144زنقة 
محمد سميحة  قامة روهرة محمد 
سميحة  لطابق  لسادس جقم 35 - 

20090  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.392537

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج حل   2020 6نا6ر   23  ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
جأسمالها  مبلغ    STOUNMEDIA
مقرها  وعنو ن  دجهم   10.000
144زنقة محمد سميحة   إلرتماعي 
 قامة روهرة محمد سميحة  لطابق 
20090  لد ج   -  35 جقم   لسادس 
في  :  زمة  ل  نتيجة   لبيضاء  ملغرب 

 لقطاع.
و حدد مقر  لتصفية ب 144 زنقة 
محمد سميحة  قامة روهرة محمد 

 -  35 سميحة  لطابق  لسادس جقم 
20090  لد ج  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:
 لسيد)ة( فؤ د   رو د و عنو نه) ( 
 24030 تجزئة سالم  لجد6دة   871
)ة(  كمصفي   لجد6دة  ملغرب 

للشركة.
 وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق 
 ملتعلقة بالتصفية : 144 زنقة محمد 
سميحة  قامة روهرة محمد سميحة 

 لطابق  لسادس جقم 35
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730273.
245I

mohammed boumzebra

AGRI DIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
AGRI DIR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  6ت ودي 
طريق قصيبة تكزيرت - 22000 بني 

مالل  ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.1413

بمقت�سى  لجمع  لعام 
6نا6ر   20 في   إلستثنائي  ملؤجخ 
جأسمال  لشركة  جفع  تم   2020
دجهم»   122.000,00« قدجه  بمبلغ 
إلى  دجهم»   45.000,00« من  أي 
  : طريق  عن  دجهم»   171.000,00«
أجباح أو عالو ت  أو  إدماج  حتياطي 

إصد ج في جأس  ملال.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاجيخ 04 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 85/2020.
242I
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FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

FOCUS MULTIFUNCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
 FOCUS MULTIFUNCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 12 شاجع 
 لجاللي  لعريبي  لطابق 8 - 20000 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452023
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FOCUS MULTIFUNCTION
:  شغال  بإ6جاز  غرض  لشركة 

متنوعة للبناء.
12 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 
 20000  -  8  لجاللي  لعريبي  لطابق 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد محمد  لهرموزية 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   : خدج ني   لسيد  ملهدي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد  لهرموزية عنو نه) ( 
حي  لسالم بقعة 3 جقم 431 22000 

سطات  ملغرب.

 لسيد  ملهدي خدج ني عنو نه) ( 

 73000 حق و د  لشياف جقم274  

 لد خلة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد  لهرموزية عنو نه) ( 
حي  لسالم بقعة 3 جقم 431 22000 

سطات  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 4300.

247I

FIDUNION-MAROC

ATLAS PARTNERS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ATLAS PARTNERS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

باز س - 20000  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.81025

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2020 6نا6ر   10 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

)ة(  لحبي   مين  تفويت  لسيد 

200 حصة  رتماعية من  بنعبد هللا 

)ة(  200 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

خليل  مين بنعبد هللا بتاجيخ 10 6نا6ر 

.2020

6ونس  مين  )ة(  تفويت  لسيد 

200 حصة  رتماعية من  بنعبد هللا 

)ة(  200 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

خليل  مين بنعبد هللا بتاجيخ 10 6نا6ر 

.2020

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730279.

248I

مكت   لرياني للمحاسبة

بلماتوغ سكن
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت   لرياني للمحاسبة
شاجع محمد د ود جقم230  تطو ن ، 

93040، تطو ن  ملغرب
بلماتوغ سكن  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

مو�سى  بن نصيف إقامة مو�سى  بن 
نصيف جقم 7  لطابق  ألول جقم 2 - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103923
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : بلماتوغ 

سكن .
:  النعاش  غرض  لشركة بإ6جاز 

 لعقاجي.
زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
مو�سى  بن  إقامة  نصيف  مو�سى  بن 
 -  2 7  لطابق  ألول جقم  نصيف جقم 

90000 طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة خدوج د ود :  700 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
300 حصة    :  لسيد هشام جيان 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  د ود  خدوج   لسيدة 
 03 بلوك  سنتف  وال6ة  شاجع  لقاهرة 
 93000 09 02 جقم  03 طابق  عماجة 

تطو ن  ملغرب.
 لسيد هشام جيان عنو نه) ( شاجع 
عماجة   03  لقاهرة وال6ة سنتف بلوك 
03 طابق 02 جقم 09 93000 تطو ن 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد هشام جيان عنو نه) ( شاجع 
عماجة   03  لقاهرة وال6ة سنتف بلوك 
03 طابق 02 جقم 09 93000 تطو ن 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230324.
249I

FIDWAY CONSEIL

 SOCIETE TRANS MORGHI
ET FILS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 ، 50000،

MEKNES MAROC
 SOCIETE TRANS MORGHI
ET FILS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : 33 

دجب علي بلغازي  لزيتون - 50000 
مكناس  ملغرب.
قفل  لتصفية

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
.43795

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج حل   2019 6ونيو   24  ملؤجخ في 
 SOCIETE TRANS MORGHI
ذ ت  ملسؤولية  شركة   ET FILS
 100.000 جأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
 33 دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي 
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 50000  - بلغازي  لزيتون  دجب علي 
مكناس  ملغرب نتيجة لحل  لشركة 

قبل  ألو ن.
و عين:

عباد  لحامل  محمد    لسيد)ة( 
 D  308322 عدد  لبطاقة  لتعريف 
 50000 2 1597 مرران  و عنو نه) ( 
نها6ة  حيث  علن  مكناس  ملغرب 
)ة(  كمصفي   رر ء ت  لتصفية 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
دجب   33 وفي   2020 6نا6ر   28 بتاجيخ 
علي بلغازي  لزيتون - 50000 مكناس 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 208.
250I

bemultico  بيمولتيكو

SOCIETE  ECOFERTILIZING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

bemultico  بيمولتيكو
جقم 102 شقة جقم 01  لزيتون 

 ملعركة -مكناس ، 50020، مكناس 
مكناس

  SOCIETE  ECOFERTILIZING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج  6ت 
عبد  لفاضل  6ت بوجزوين  لحار  

- 51000  لحار   ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.28329

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 شتنبف   18 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
هاشم  موالي  )ة(  تفويت  لسيد 
مر ني 100 حصة  رتماعية من أصل 
200 حصة لفائدة   لسيد )ة( توفيق  

 لقيني  بتاجيخ 18 شتنبف 2019.
هاشم  موالي  )ة(  تفويت  لسيد 
مر ني 100 حصة  رتماعية من أصل 
200 حصة لفائدة   لسيد )ة( محمد 

 لسباعي بتاجيخ 18 شتنبف 2019.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 255.
251I

bemultico  بيمولتيكو

SOCIETE ECOFERTILIZING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

bemultico  بيمولتيكو
جقم 102 شقة جقم 01  لزيتون 

 ملعركة -مكناس ، 50020، مكناس 
مكناس

  SOCIETE ECOFERTILIZING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج  6ت 
عبد  لفاضل  6ت بوجزوين  لحار  

- 51000   لحار   ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.28329

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تم تعيين  18 شتنبف   ملؤجخ في 
مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة(  لقيني 

توفيق  كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 255.
252I

s2s consulting

LE CHATEAU BLANC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

s2s consulting
عماجة AFA جقم 147  لطابق  لثاني 
 لشقة 22 شاجع  ملقاومة  لبيضاء ، 

23300،  لبيضاء  ملغرب
LE CHATEAU BLANC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 75 شاجع 
11 6نا6ر  لطابق  الول  لشقة 129 - 

33200  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452593

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   13

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHATEAU BLANC

غرض  لشركة بإ6جاز :  الستثماج 

في  لفالحة و البقاج و لفالحة.

75 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 

 -  129 11 6نا6ر  لطابق  الول  لشقة 

33200  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

حصة   1.000   :  لسيد علي زبيف 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  قامة  زبيف  علي   لسيد 

 2 25 لطابق  عماجة   3 عبد  لرحمان 

 لشقة 5 عين  لشق 33200  لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  قامة  زبيف  علي   لسيد 

 2 25 لطابق  عماجة   3 عبد  لرحمان 

 لشقة 5 عين  لشق 33200  لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730201.

253I

STE HIBAD CONSEIL

LIMIT PROB SERVICE
إعالن متعدد  لقر ج ت

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC

LIMIT PROB SERVICE »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: محل جقم 

100  قامة  ملعموجة سال  لجد6دة - - 

سال  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.72855

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 04 نونبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 

من  لسيد  تفويت  لحصص  ما6لي: 

صاخي  لبشيف  لى  لسيد صاخي حسن 

 ملجموع 30 حصة

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

تعد6ل  لبنود جقم 1, 2 و7 من  لنظام 

 السا�سي للشركة 

قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
جفع جأسمال  لشركة من 500000.00 

دجهم  لى 2000000.00 دجهم بانشاء 

15000 حصة : صاخي حسن 15000 

حصة

قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحوبل  ملقر  الرتماعي  لى محل جقم 

سال  لجد6دة  معموجة  100  قامة 

سال

قر ج جقم 5:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحيين  لنظام  السا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  6نص  1:  لذي  جقم  بند 

من  تحويل  لشكل  لقانوني  ما6لي: 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
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على  6نص  2:  لذي  جقم  بند 
في  محدد  جأسمال  لشركة  ما6لي: 
صاخي حسن   : دجهم   2000000.00

2000000.00 دجهم
على  6نص  7:  لذي  جقم  بند 
في  محدد  جأسمال  لشركة  ما6لي: 
مقسمة  لى  دجهم   2000000.00
20000 حصة : صاخي حسن20000 

حصة
بند جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 
تحوبل  ملقر  الرتماعي  لى محل جقم 
سال  لجد6دة  معموجة  100  قامة 

سال
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ  بالرباط    لتجاجية 

2020 تحت جقم 995.
254I

FACE FIDUCIAIRE

ROSE LIMTED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شاجع مصطفى  ملعني  لطابق 

 لثالث جقم 2 ، 20130،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

ROSE LIMTED شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

مصطفى  ملعاني طابق 2 شقة جقم 9 
 لد ج لبضاء - 20130   لد ج لبضاء 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.437893

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 14 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
 2 طابق  مصطفى  ملعاني  »شاجع 
  20130  - 9  لد ج لبضاء  جقم  شقة 
 لد ج لبضاء  ملغرب» إلى »327 شاجع 
 1  لزجقطوني  لطابق  لسفلي  ملحل 
20330   لد ج لبضاء    -  لد ج لبضاء 

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730497.
255I

موثق

CAP INTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

موثق
 AV MOHAMED V 4EME 147

 ETAGE N°8 147 AV MOHAMED
 V 4EME ETAGE N°8، 90000،

TANGER MAROC
CAP INTER شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي ز وية شاجع 

 لجيش  مللكي و زنقة بوجتو عماجة 
 لزهوج 1  لطابق 1، شقة جقم 3. - 

90000 طنجة  ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.11811

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2009 فبف 6ر   12 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
من  أي  دجهم»   3.000.000«
»2.000.000 دجهم» إلى »5.000.000 
مقاصة  إرر ء    : طريق  عن  دجهم» 
مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ج و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
ماجس   24 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2010 تحت جقم 1029.
252I

MASTERS CONSULTING

ALWIAM IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

MASTERS CONSULTING
32 زنقة  لبنفسج  قامة  لزيتونة 
مرس  لسلطان  لد ج لبيضاء ، 
20140،  لد ج لبيضاء  ملغرب

ALWIAM IMMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 55 شاجع 
 لزجقطوني  لطابق 1  لشقة جقم 3 
 قامة  لرضا  لد ج لبيضاء - 20200  

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.287859

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج   2019 أكتوبر   03 في   ملؤجخ 
ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ALWIAM ذ ت  لشريك  لوحيد 
 10.000 جأسمالها  مبلغ    IMMO
 55 دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي 
1  لشقة  شاجع  لزجقطوني  لطابق 
 - 3  قامة  لرضا  لد ج لبيضاء  جقم 
20200   لد ج لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : توقف  لنشاط  لتجاجي.
و حدد مقر  لتصفية ب 55 شاجع 
 3 1  لشقة جقم   لزجقطوني  لطابق 
  20200  -  قامة  لرضا  لد ج لبيضاء 

 لد ج لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( بشرى   خي و عنو نه) ( 
ج  ق   3 رميلة  شاجع  لد خلة   87
20100   لد ج لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

درنبف 2019 تحت جقم 723284.
257I

SPHERE CONSEILS

النجاح أوريس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

 لنجاح أوفيس شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 12  زنقة 
1، تجزئة تافر وت حي  ملحمدي  

 لد ج  لبيضاء  ملغرب - 24000  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
455233

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  لنجاح 

أوفيس.
مركز   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لنسخ،  للو زم  ملكتبية و ملكتبة؛
  الستيف د و لتجاجة.

 لطباعة و لنشر.
و ملساعدة  لتقنية،   لتدجي  

 الستشاجة و لدعم ؛
وساطة  عمولة  معامالت:  رميع 
 لتي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو 
غيف مباشر باألهد ف  ملذكوجة أعاله.

رميع  لعمليات  عامة،  وبصفة 
و لغيف  لعقاجية،   لتجاجية، لعقاجية 
و ملالية  ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف 
مباشر باألشياء  ملحددة أعاله أو  لتي 

قد تساهم في تطوير  لشركة ؛
.عنو ن  ملقر  الرتماعي : 12  زنقة 
حي  ملحمدي   تافر وت  تجزئة   ،1
 لد ج  لبيضاء  ملغرب - 24000  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيدة حكيمة  عدروج 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   :  لسيد  عماد  ألشعاجي    

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

حكيمة  عدروج   لسيدة 
مكرج   2 04  لرقم  عنو نه) (  لزنقة 
تجزئة  لرياض  لطابق  لثاني  24000 

 لجد6دة  ملغرب.
 لسيد  عماد  ألشعاجي    عنو نه) ( 
 8 ممر  لصنعاني  قامة أوشطاج   37
 24000 بوجكون  لبيضاء   11 شقة 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حكيمة  عدروج   لسيدة 
مكرج   2 04  لرقم  عنو نه) (  لزنقة 
تجزئة  لرياض  لطابق  لثاني  24000 

 لجد6دة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 03 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم -.
258I

موثق

CAP INTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

موثق
 AV MOHAMED V 4EME 147

 ETAGE N°8 147 AV MOHAMED
 V 4EME ETAGE N°8، 90000،

TANGER MAROC
CAP INTER شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي ز وية شاجع 

 لجيش  مللكي و زنقة بوجتو عماجة 
 لزهوج 1  لطابق 1، شقة جقم 3. - 

90000 طنجة  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.11811

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2009 ماجس   05 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
 STE LV )ة(  تفويت  لسيد 
  INVESTISSEMENT EUROPE
حصة  رتماعية   SARL 3.000
لفائدة   حصة   50.000 أصل  من 

 Mme STEPHANIE )ة(   لسيد 

 05 بتاجيخ   MARDJANE NEDJAH

ماجس 2009.

 STE LV )ة(  تفويت  لسيد 

  INVESTISSEMENT EUROPE

من  حصة  رتماعية   SARL 2.995

50.000 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

 THOMAS ANDRE  PAUL )ة( 

CAILLEUX بتاجيخ 05 ماجس 2009.

 LUCIEN )ة(  تفويت  لسيد 

حصة   ADRIEN  DELZECHI 1

حصة   50.000  رتماعية من أصل 

 THOMAS )ة(  لفائدة   لسيد 

بتاجيخ   ANDRE PAUL CAILLEUX

05 ماجس 2009.

 JERÖME )ة(  تفويت  لسيد 

 MARIE JEAN MARTIN DE

FREMONT 1 حصة  رتماعية من 

50.000 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

 THOMAS ANDRE PAUL )ة( 

CAILLEUX بتاجيخ 05 ماجس 2009.

  LUDOVIC )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  رتماعية   AKENAN 1

50.000 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

 THOMAS ANDRE PAUL )ة( 

CAILLEUX بتاجيخ 05 ماجس 2009.

 LUIS )ة(  تفويت  لسيد 

 BABACAR MAMOUR  NIANG 1

 50.000 حصة  رتماعية من أصل 

 THOMAS )حصة لفائدة   لسيد )ة

بتاجيخ   ANDRE PAUL CAILLEUX

05 ماجس 2009.

  IDRISS )ة(  تفويت  لسيد 

حصة  رتماعية   BERNOUSSI 1

لفائدة   حصة   50.000 أصل  من 

 THOMAS ANDRE )ة(   لسيد 

ماجس   05 بتاجيخ   PAUL CAILLEUX

.2009

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

ماجس   24 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2010 تحت جقم 1029.

259I

COMPTABLE

VOLGAM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
VOLGAM شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 

 لوحدة 1 زنقة 11 جقم 23 مكناس - 
50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
49319

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VOLGAM
غرض  لشركة بإ6جاز : - الستيف د 

و  لتصد6ر
- شغال متنوعة و  لبناء

-رميع  نو ع  لتجاجة.
حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لوحدة 1 زنقة 11 جقم 23 مكناس - 

50000 مكناس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لناصيفي محمد عنو نه) ( 
زنقة 11 جقم 23 حي  لوحدة 1مكناس 

50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لناصيفي محمد عنو نه) ( 
زنقة 11 جقم 23 حي  لوحدة 1مكناس 

50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 231.
220I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

JBJM CONSULTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شاجع  لعركوب جقم 7724-01 
صندوق  لبف6د جقم 142، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
JBJM CONSULTING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

 لعركوب جقم 7724-01 - 73000 
 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
15055

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 JBJM  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.CONSULTING
:  ستغالل  غرض  لشركة بإ6جاز 

وتسييف فندق.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 73000  -  01-7724 جقم   لعركوب 

 لد خلة  ملغرب.
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أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 BORDENAVE MURIEL لسيدة 

دجهم   100 بقيمة  حصة   :  100

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 BORDENAVE MURIEL لسيدة 

 N°02 PLACE DU عنو نه) ( 

 FOIRAIL RESIDENCE PIBESTE

 ARGELES 65400 GAZOST

.France

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 BORDENAVE MURIEL لسيدة 

 N°02 PLACE DU عنو نه) ( 

 FOIRAIL RESIDENCE PIBESTE

 ARGELES 65400 GAZOST

France

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 18 بتاجيخ   البتد ئية بو دي  لده   

درنبف 2019 تحت جقم 1353.

221I

موثق

CAP INTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

موثق

 AV MOHAMED V 4EME 147

 ETAGE N°8 147 AV MOHAMED

 V 4EME ETAGE N°8، 90000،

TANGER MAROC

CAP INTER شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي ز وية شاجع 

 لجيش  مللكي و زنقة بوجتو عماجة 

 لزهوج 1  لطابق 1، شقة جقم 3. - 

90000 طنجة  ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.11811

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2009 غشت   11 في   ملؤجخ 

قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 

من  أي  دجهم»   4.000.000«

»5.000.000 دجهم» إلى »9.000.000 

مقاصة  إرر ء    : طريق  عن  دجهم» 

مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ج و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

ماجس   24 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2010 تحت جقم 1029.

222I

  كسبفوكس

ASSISTANCE ZENATA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

  كسبفوكس

شاجع  ملغرب  لعربي  لطابق  لثاني 

عماجة  لزبيفي  جقم  لبف6د 98 عين 

حرودة ، 28230،  ملحمد6ة  ملغرب

ASSISTANCE ZENATA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي :  شاجع 

 ملغرب  لعربي عماجة  لزبيفي عين 

حرودة - 28230  ملحمد6ة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.24425

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤجخ في 20 6نا6ر 2020 تم  تحويل  

 ملقر  الرتماعي  لحالي للشركة من »:  
عماجة  لزبيفي  شاجع  ملغرب  لعربي 

28230  ملحمد6ة   - حرودة  عين 

» لطابق  لسفلي تجزئة  إلى   ملغرب» 

 28230  - عين حرودة   32 هند جقم 

 ملحمد6ة   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد6ة  بتاجيخ 27 6نا6ر 

2020 تحت جقم 149.

223I

RIM FINANCIAL

INNOVART  اينورارت
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL

387 شاجع محمد  لخامس  لطابق 

5 جقم 14 ، 20000،  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

 6نوفاجت  INNOVART  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

1 تجزئة 1 و 2 حي موالي جشيد  - 

20270  لد ج  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452435

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   04

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. INNOVART  6نوفاجت 

تجاجة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

صناعة  لسلع   ، بالجملة   لجلود 

، تحويل وتوزيع مستلزمات   لجلد6ة 

 لجلود.

زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 - حي موالي جشيد    2 و   1 تجزئة   1

20270  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حميد  لنيلي  :  900 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 100   : صابري    لسيد  دجيس 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حميد  لنيلي   لسيد 
 27 7 جقم  زنقة   3 حي  لسدجي بلوك 
20750  لد ج  لبيضاء   3  لطابق 

 ملغرب.
عنو نه) (   لسيد  دجيس صابري 
 12 2 شقة  زنقة  لبنفسج طابق   22
20530  لد ج  لبيضاء  جيزيد   ممر 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  حميد  لنيلي   لسيد 
 27 7 جقم  زنقة   3 حي  لسدجي بلوك 
20750  لد ج  لبيضاء   3  لطابق 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730449.

224I

LEADER FINANCE

SQUARE 5 MOTO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SQUARE 5 MOTO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لطابق 
 ألول جقم 2 عماجة 520  ملناج 3 

عملية  لشرف مر كش - 40000 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102585

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SQUARE 5 MOTO
كر ء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لدج رات  لناجية.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 3 520  ملناج  عماجة   2 جقم   ألول 
 40000  - مر كش  عملية  لشرف 

مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لكافي بدج  لد6ن 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لكافي بدج  لد6ن عنو نه) ( 

تونس 40000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد  لكافي بدج  لد6ن عنو نه) ( 

تونس 40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112158.

225I

مكت   لخبفة في  ملحاسبة

TRAWA LAGHROUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكت   لخبفة في  ملحاسبة
20 زنقة  بن بطوطة ، 52000، 

 لر شيد6ة  ملغرب
TRAWA LAGHROUS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي قصر 
 لبف ني رماعة شرفاء مدغرة - 

52000  لر شيد6ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
13571

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRAWA LAGHROUS
غرض  لشركة بإ6جاز : -1  ملتاررة 
صباغة   3- -2  ألشغال  ملختلفة 

 لبنا6ات..
قصر   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - مدغرة  شرفاء  رماعة   لبف ني 

52000  لر شيد6ة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لكريم بورليد :  340 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
  : عبد  لقادج  ملوساوي   لسيد 
330 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
 330   :  لسيد عبد  لرحيم بوبكر 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
بورليد  عبد  لكريم   لسيد 
عنو نه) ( قصر  لبف ني رماعة شرفاء 

مدغرة 52000  لر شيد6ة  ملغرب.
عبد  لقادج  ملوساوي   لسيد 
شرفاء  قصر  لجد6د  عنو نه) ( 

مدغرة 52000  لر شيد6ة  ملغرب.
بوبكر  عبد  لرحيم   لسيد 
شرفاء  قصر  لجد6د  عنو نه) ( 

مدغرة 52000  لر شيد6ة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بورليد  عبد  لكريم   لسيد 
عنو نه) ( قصر  لبف ني رماعة شرفاء 

مدغرة 52000  لر شيد6ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 122.
222I

موثق

CAP INTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

موثق

 AV MOHAMED V 4EME 147

 ETAGE N°8 147 AV MOHAMED

 V 4EME ETAGE N°8، 90000،

TANGER MAROC

CAP INTER  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي ز وية شاجع 

 لجيش  مللكي و زنقة بوجتو عماجة 

 لزهوج 1  لطابق 1، شقة جقم 3. - 

90000 طنجة  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.11811

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم تعيين   2009 نونبف   02  ملؤجخ في 

للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

BERNOUSSI IDRISS  كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

ماجس   24 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2010 تحت جقم 1029.

227I

tracom cg

EL WIFAQ VERRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

tracom cg

 rue abi nouaim n°8 vn fes ،

30000، FES MAROC

EL WIFAQ VERRE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  تجزئة 

 لوفاق قطعة جقم 139  لطابق 

 الج�سي جقم 39 طريق عين  لسمن - 

30000 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.25497

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 6نا6ر   10 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
بوتكوجة  علي  )ة(  تفويت  لسيد 
250 حصة  رتماعية من أصل 500 
نوج  لد6ن  )ة(  حصة لفائدة   لسيد 

مريمر بتاجيخ 10 6نا6ر 2020.
بوتكوجة  علي  )ة(  تفويت  لسيد 
250 حصة  رتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة   لسيد )ة( هاللية عمي 

بتاجيخ 10 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   11 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 599/020.

228I

STE REVCOMPTA

ANGEL TRAVAUX DIVERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE REVCOMPTA
عماجة جقم 08  لطابق  الول  لشقة 

04 شاجع  كر   ملد6نة  لجد6دة 
مكناس ، 50000، مكناس  ملغرب

ANGEL TRAVAUX DIVERS شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 

17 زنقة 22 حي  لتقدم مكناس - 
50000 مكناس  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.39991
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج حل   2020 6نا6ر   14  ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    ANGEL TRAVAUX DIVERS
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 
 22 زنقة   17 جقم  مقرها  إلرتماعي 
حي  لتقدم مكناس - 50000 مكناس 
 ملغرب نتيجة ل : عدم تحقيق  لهدف 

 لذي تأسست من أرله  لشركة.
 17 و حدد مقر  لتصفية ب جقم 
زنقة 22 حي  لتقدم مكناس - 50000 

مكناس  ملغرب. 
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و عين:
و  محمد   لبقالي   لسيد)ة( 
217 د6وج  رد د  بني  عنو نه) ( جقم 
مكناس   50000 مكناس   محمد 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   13 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 215.

229I

 ملركز  لجهوي لالستثماج لجهة بني مالل خنيفرة - 

ملحقة خنيفرة

DELTA PAYSAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثماج لجهة بني 
مالل خنيفرة - ملحقة خنيفرة

مقر ملحقة غرفة بني مالل -خنيفرة 
بخنيفرة  لحي  الد جي -  طريق 
تادلة، 54000، خنيفرة  ملغرب
DELTA PAYSAGE  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 51 

جقم 21 مكرج  مالو  غريبن خنيفرة  
خنيفرة 54000 خنيفرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

3209
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 DELTA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. PAYSAGE
-تهيئة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ملناطق  لخضر ء
-  شغال  لبناء.

 51 زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
مكرج  مالو  غريبن خنيفرة    21 جقم 

خنيفرة 54000 خنيفرة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حطيشا خالد :  270 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد خافو سميف  :  330 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  سميف   خافو   لسيد 
 54000 حي  مالو   41 جقم   17 زنقة 

خنيفرة  ملغرب.
عنو نه) (  خالد  حطيشا   لسيد 
 6ت قسو وسعيد  6ت شاجط 54000 

خنيفرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  خالد  حطيشا   لسيد 
6ت قسو وسعيد  6ت شاجط 54000 

خنيفرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخنيفرة  بتاجيخ 05 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 35.
270I

STE FIDARAIL

مانو إكستفا
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDARAIL
 BD MED V IMM YAAKOUBI
 114 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
مانو إكستف  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 83 طريق 
باب مرزوقة حي محمد بلخضيف  - 

20000 وردة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

34727

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 أكتوبر   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
مانو   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

إكستف .
أشغال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

مختلفة و أشغال  لبناء.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : 83 طريق 
 - بلخضيف   باب مرزوقة حي محمد 

20000 وردة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 90.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 300   : حدو  نوجة  6ت   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 300   : تومية  بن  سميف   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد عادل تاشفي :  300 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 300  : حدو  نوجة  6ت    لسيدة 

بقيمة 100 دجهم.
 300  : تومية  بن  سميف   لسيد 

بقيمة 100 دجهم.
 لسيد عادل تاشفي : 300 بقيمة 

100 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة نوجة  6ت حدو عنو نه) ( 
6حيى   سيدي   984  4 نجد  تجزئة 

20000 وردة  ملغرب.
 لسيد سميف بن تومية عنو نه) ( 
جقم 39 عماجة ل طريق شاوية مابيال  

20000  لرباط  ملغرب.
 لسيد عادل تاشفي عنو نه) ( حي 
 ملحمدي تجزئة  لوحدة طريق عدي 

 بن حاتم 14 20000 وردة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة نوجة  6ت حدو عنو نه) ( 
6حيى   سيدي   984  4 نجد  تجزئة 

20000 وردة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   12 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 594.

271I

ste lavage auto du detroit  الفاج أوطو دي د6طرو

الراج أوطو دي ديطروا 

 LAVAGE AUTO DU

DETROIT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 ste lavage  الفاج أوطو دي د6طرو

auto du detroit

شاجع محمد إبن مرحل ، 90000، 

طنجة  ملغرب

 LAVAGE  الفاج أوطو دي د6طرو

AUTO DU DETROIT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

محمد إبن مرحل  - 90000 طنجة 

 ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.8242

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرج   2019 6ونيو   25 في   ملؤجخ 

ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 

أوطو  الفاج  ذ ت  لشريك  لوحيد 

 LAVAGE AUTO DU د6طرو   دي 

 10.000 مبلغ جأسمالها    DETROIT

دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

طنجة   90000  - محمد إبن مرحل  

 ملغرب نتيجة ل : أزمة  لقطاع.

شاجع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

طنجة   90000  - محمد إبن مرحل  

 ملغرب. 

و عين:

و  مختاج   لسهلي   لسيد)ة( 

 345 شاجع بني مسكين   5 عنو نه) ( 

10170  لرباط  ملغرب   لسوي�سي 

كمصفي )ة( للشركة.
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وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

درنبف   02 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2019 تحت جقم 228375.

272I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LE KOLIZE SPA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف رد6د للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

LE KOLIZE SPA  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

محمد زجقطوني ، زنقة محمد 

 لبقال ، ملكية »بيه ميف6ت 52-» ، 

عماجة. ب جقم 15 ،  لطابق  لثالث  

، رليز، مر كش - 40000 مر كش 

40000 مر كش   ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.87599

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم تعيين   2020 04 فبف 6ر   ملؤجخ في 

مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة( حيد     

فاطمة  كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   13 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112244.

273I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LE KOLIZE SPA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
LE KOLIZE SPA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
محمد زجقطوني ، زنقة محمد 

 لبقال ، ملكية »بيه ميف6ت 52-» ، 
عماجة. ب جقم 15 ،  لطابق  لثالث ، 

رليز، - 40000 مر كش   ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.87599

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2020 فبف 6ر   04 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( شاد6ة     لعمري  
أصل  من  حصة  رتماعية   1.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
فبف 6ر   04 بتاجيخ  حيد      فاطمة  

.2020
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   13 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112244.
274I

CAP AUDIT

AFZ FASHION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CAP AUDIT
 YAACUB MANSOUR 2 ETG 3 N
 5 -TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
AFZ FASHION  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 2 ، يعقوب 
منصوج ، 3 طو بق جقم 5 طنجة 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

103725
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AFZ  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. FASHION
إعد د   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لصادج ت
 صناعة  ملالبس.

 ،  2  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 5 جقم  طو بق   3  ، منصوج  يعقوب 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 40   : زين   ملوساوي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 30   :  لسيدة  سية  ملوساوي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 30   : فتحية  ملوساوي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة زين   ملوساوي عنو نه) ( 
مجمع  ملجد بلوك 8  لطابق 2 جقم 9  

90000  طنجة  ملغرب.
 لسيدة  سية  ملوساوي عنو نه) ( 
مجمع  ملجد بلوك 8  لطابق 2 جقم 9  

90000  طنجة  ملغرب.
فتحية  ملوساوي   لسيدة 
  27 جقم   2 تجزئة  لغصن  عنو نه) ( 

90000  صيلة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة زين   ملوساوي عنو نه) ( 
مجمع  ملجد بلوك 8  لطابق 2 جقم 9  

90000  طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230185.

275I

beroc conseil

David rent car SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

beroc conseil
 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n
 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
David rent car SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شقة 4 
عماجة د2 إقامة  لفردوس  لطابق 

 ألول تجزئة دليلة مجموعة  لضحى 
فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21927

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   24
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 David : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.rent car SARL
كر ء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياج ت بدون سائق.
 4 شقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
إقامة  لفردوس  لطابق  د2  عماجة 
 ألول تجزئة دليلة مجموعة  لضحى 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
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 لسيدة روهر سلوى :  500 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   :  لسيد  لحجاجي  لحسن 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سلوى  روهر   لسيدة 
ونقة  لليمون   4 22  لشقة  عماجة 
فاس   ب  شاجع  لسالم  لنفرس   1

30000 فاس  ملغرب.
 لسيد  لحجاجي  لحسن 
ونقة   4 22  لشقة  عماجة  عنو نه) ( 
شاجع  لسالم  لنفرس ب   1  لليمون 

فاس  30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  منية  علوي   لسيدة 
إقامة  لفردوس   13 عماجة   2 شقة 
مجموعة  لضحى فاس 30000 فاس 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   10 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 524.
272I

FIDHAJNSSI

STOUNMEDIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDHAJNSSI
144 زنقة محمد سميحة  قامة 
روهرة محمد سميحة  لطابق 
 لسادس  لرقم 35 ، 20090، 

CASABLANCA MAROC
STOUNMEDIA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 144زنقة 
محمد سميحة  قامة روهرة محمد 
سميحة  لطابق  لسادس جقم 35 - 

20090  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.392537

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج حل   2020 6نا6ر   23  ملؤجخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

جأسمالها  مبلغ    STOUNMEDIA

مقرها  وعنو ن  دجهم   10.000
144زنقة محمد سميحة   إلرتماعي 

 قامة روهرة محمد سميحة  لطابق 

20090  لد ج   -  35 جقم   لسادس 

في  :  زمة  ل  نتيجة   لبيضاء  ملغرب 

 لقطاع.
و حدد مقر  لتصفية ب 144 زنقة 

محمد سميحة  قامة روهرة محمد 

 -  35 سميحة  لطابق  لسادس جقم 

20090  لد ج  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( فؤ د  رو د و عنو نه) ( 

 24030 تجزئة سالم  لجد6دة   871

)ة(  كمصفي   لجد6دة  ملغرب 

للشركة.

 وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق 
 ملتعلقة بالتصفية : 144 زنقة محمد 

سميحة  قامة روهرة محمد سميحة 

 لطابق  لسادس جقم 35

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730273.

277I

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

 KABIRA TRAVAUX ET
NOGOCE «KTN« SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

130 شاجع  ملتنبي  لطابق 2 ، 

23000، بني مالل  ملغرب

 KABIRA TRAVAUX ET NOGOCE

KTN« SARL AU»  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  المل 

بلوك 17 لطابق  لسفلي جقم 23 - 

23000 بني مالل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

9901

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   04

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 KABIRA TRAVAUX ET NOGOCE

. «KTN« SARL AU

 TRAVAUX : غرض  لشركة بإ6جاز

DIVERS OU CONSTRUCTIONS-

 IMPORTATION ET

.EXPORTATION

عنو ن  ملقر  الرتماعي : حي  المل 

 -  23 جقم  17 لطابق  لسفلي  بلوك 

23000 بني مالل  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مهر وي  طاجق   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مهر وي  طاجق   لسيد 

17 لطابق  لسفلي  بلوك  حي  المل 
جقم 24 23000 بني مالل  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مهر وي  طاجق   لسيد 

17 لطابق  لسفلي  بلوك  حي  المل 
جقم 24 23000 بني مالل  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل  بتاجيخ 12 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 138.

278I

موثق

CAP INTER

إعالن متعدد  لقر ج ت

موثق

 AV MOHAMED V 4EME 147

 ETAGE N°8 147 AV MOHAMED

 V 4EME ETAGE N°8، 90000،

TANGER MAROC

CAP INTER »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: ز وية 

شاجع  لجيش  مللكي و زنقة بوجتو 

عماجة  لزهوج 1  لطابق 1، شقة جقم 

3. ز وية شاجع  لجيش  مللكي و زنقة 

بوجتو عماجة  لزهوج 1  لطابق 1، 

شقة جقم 3. 90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.11811

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 20 درنبف 2014

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 

قبول  ستقالة  لسيد  دجيس  ما6لي: 

 لبفنو�سي من مهامه كمسيف للشركة

على  6نص  2:  لذي  جقم  قر ج 

JEAN- من  لسيد  كل  تعين  ما6لي: 

و  لسيد   FRANCOIS REBORA

 LUCIEN ADRIEN DELZECHI

كمسيف6ن رد6د6ن للشركة.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  6نص  15:  لذي  جقم  بند 

من   15 تعد6ل  لفصل  تم  ما6لي: 

 لقانون  ألسا�سي للشركة 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   09 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2015 تحت جقم 117.

279I
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CABINET BADREDDINE

CAFE ASSSAIS
فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاجي 

) ألشخاص  لطبيعيون(

فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاجي
CAFE ASSSAIS

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
عقد  فسخ  تم    2019 درنبف   04
طرف  من   لتسييف  لحر  ملوقع 
)بصفته) (  بوررة  حسن   لسيد)ة( 
مالك)ة( لألصل  لتجاجي(  لحامل)ة( 
جقم   للتعريف  للبطاقة  لوطنية 
EB33905   لقاطن)ة( بالعنو ن 484 
مر كش   *  - تاجكة   1 تجزئة  لنخيل 
عبد  للطيف   و لسيد)ة(   ملغرب 
حر   مسيف)ة(  )بصفته) (   لصو ب 
للبطاقة  لوطنية  )ة((   لحامل)ة( 
EB21131  لقاطن)ة(  للتعريف جقم  
مر كش   *  - صوكوما أ   85 بالعنو ن 
بالسجل  لتجاجي  و ملسجل   ملغرب 
باملحكمة  البتد ئية بامنتانوت تحت  

عدد 1314 .

280I

OUED SIDE STORY

LAMBERT DIGITAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

OUED SIDE STORY
55 شاجع محمد  لخامس عماجة 

راكاج  لطابق  لخامس  لشقة 33 
رليز مر كش ، 40000، مر كش 

 ملغرب
LAMBERT DIGITAL شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 55 شاجع 
محمد  لخامس عماجة ركاج  لطابق 
 لخامس  لشقة 33 رليز - 40000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102545

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   30

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LAMBERT DIGITAL

تنظيم   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ألحد ث 

 إلستيف د و  لتصد6ر

و  بيع  لخدمات  ملعلوماتية 

 لتجاجة عامة  .

55 شاجع  عنو ن  ملقر  الرتماعي : 

محمد  لخامس عماجة ركاج  لطابق 

 40000  - رليز   33  لخامس  لشقة 

مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

  LAMBERT STÉPHANE : لسيد 

100 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 LAMBERT STÉPHANE  لسيد 

 RUE DES  235 عنو نه) ( 

PERRIERES 45120 SAINT-

 H I L A I R E - S A I N T- M E S M I N

.FRANCE

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 LAMBERT STÉPHANE  لسيد 

 RUE DES   235 عنو نه) ( 

PERRIERES 45120 SAINT-

 H I L A I R E - S A I N T- M E S M I N

FRANCE

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112122.

281I

AMDE

DIGIAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DIGIAGE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 144 

،زنقة محمد سميحة،  قامة روهرة 

محمد سميحه،  لطابق 2، جقم 35 - 

20090  لد ج لبيظاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455297

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIGIAGE

:  إلعالن  بإ6جاز  غرض  لشركة 

و إلعالميات.

 144  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

،زنقة محمد سميحة،  قامة روهرة 
محمد سميحه،  لطابق 2، جقم 35 - 

20090  لد ج لبيظاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 100   : عائشة فوضال    لسيدة  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

فوضال   عائشة   لسيدة  
 2 2 شقة  عنو نه) (  قامة  نس  6لو 

20000   لجد6دة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
فوضال   عائشة   لسيدة  
 2 2 شقة  عنو نه) (  قامة  نس  6لو 

20000   لجد6دة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729712.
282I

 لشركة  لقابضة لتدبيف  ألسهم

 PRIVATE SECURITY
ATLANTA SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

 لشركة  لقابضة لتدبيف  ألسهم
 لوكالة 1 بلوك ف مد6نة  لوحدة 
جقم 22 ، 70030،  لعيون  ملغرب

 PRIVATE SECURITY ATLANTA
SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 85 تجزئة 

 لوحدة حي  ملسيفة  - 70030 
 لعيون  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.12897

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 درنبف   12 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
)ة( حسناء  لزكاني  تفويت  لسيد 
حصة  رتماعية من أصل   13.050
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   13.050
 HOLDING DE GESTION DES
 13 بتاجيخ   DES ACTION SARL

درنبف 2019.
 SOCIETE )ة(  تفويت  لسيد 
 D’AMENAGEMENT ET DU
 DEVELOPPEMENT DURABLE
من  حصة  رتماعية   SARL 2.790
لفائدة   لسيد  حصة   2.950 أصل 
 HOLDING DE GESTION )ة( 
بتاجيخ   DES DES ACTION SARL 

13 درنبف 2019.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

10 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 340/2020.

283I

MA GLOBAL CONSULTING

CONNEXION HOLDING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,111

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

CONNEXION HOLDING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 10، زنقة 

رهاني،  لطابق  لثالث، حي ج سين، 

 لد ج  لبيضاء - 20.000  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.208243

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 03 6نا6ر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 

رهاني،  لطابق  لثالث،  زنقة   ،10«

 20.000  - حي ج سين،  لد ج  لبيضاء 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب» إلى »12، ز وية 

حي  لسالم،  أكلو،  و  جستنكا  أزقة 

20.000  لد ج  لبيضاء    - بوسيجوج 

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730293.

284I

LE PREMIER CONSEIL

 EVENTS MOROCCO
TRAVEL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 EVENTS MOROCCO TRAVEL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لشرف 
 لطابق  الج�سي محل جقم 2 سامي 2 

مر كش - . مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.89521

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2020 6نا6ر   09 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
غيو ن  حميد  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  رتماعية   1.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
6نا6ر   09 بتاجيخ  محمد  لحد6وي 

.2020
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
6نا6ر   22 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111528.

285I

beroc conseil

DAVID RENT CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

beroc conseil
 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n
 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
David rent car شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شقة 4 
عماجة د2 إقامة  لفردوس  لطابق 

 ألول تجزئة دليلة مجموعة  لضحى 
فاس - 30000 فاس  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.21927
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 10 فبف 6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
إقامة  لفردوس  عماجة د2   4 »شقة 
 لطابق  ألول تجزئة دليلة مجموعة 
 لضحى فاس - 30000 فاس  ملغرب» 
إلى »جقم 2 دكان 2 تجزئة باب  لسالم 
 30000  - طريق عين  لشقف فاس 

فاس   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 213/020.
282I

 الئتمان  لجهوي  لجد6دة

بينغ بيلدينغ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 الئتمان  لجهوي  لجد6دة
 لنسيم 5 تجزئة بكري  لرقم 11 

 لجد6دة ، 24000،  لجد6دة  ملغرب
بينغ بيلد6نغ شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لنسيم 5 
تجزئة بكيفي  لرقم 11  لطابق  ألول 
 لجد6دة - 24000  لجد6دة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
12277

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   31
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
بينغ   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بيلد6نغ.
منعش   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

عقاجي.

عنو ن  ملقر  الرتماعي :  لنسيم 5 
تجزئة بكيفي  لرقم 11  لطابق  ألول 
 لجد6دة - 24000  لجد6دة   ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  با6زيد عزيز :  500 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   : بوشعي    لسيد  با6زيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 21  لسيد  با6زيد عزيز عنو نه) ( 
 24100 حي  ألمل  زموج   2  لزنقة 

 زموج  ملغرب.
 لسيد  با6زيد بوشعي  عنو نه) ( 
 31 9  لرقم  تجزئة  لوفاق  لزنقة 

 زموج 24100  زموج  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 21  لسيد  با6زيد عزيز عنو نه) ( 
 24100 حي  ألمل  زموج   2  لزنقة 

 زموج  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد6دة  بتاجيخ 10 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 24791.

287I

LE PREMIER CONSEIL

 EVENTS MOROCCO
TRAVEL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسيف رد6د للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
  EVENTS MOROCCO TRAVEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لشرف 
 لطابق  الج�سي جقم 2 سامي 2 
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مر كش - . مر كش  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.89521

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تعيين   2020 6نا6ر   09  ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

 لحد6وي محمد كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   22 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111528.
288I

cabinet nabil el azouzi

 CONTROLE TECHNIQUE
  DE CONSTRUCTION

«COTEC«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
 CONTROLE TECHNIQUE DE«
 CONSTRUCTION  «COTEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 SEC23 وعنو ن مقرها  إلرتماعي
 RES NAKHIL RIAD IMM 6 APP
 3 HAY RIAD RABAT - 10100

.RABAT MAROC
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.71023

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 6نا6ر   10 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 
من  أي  دجهم»   1.000.000«
 1.500.000« إلى  دجهم»   500.000«
مقاصة  إرر ء    : طريق  عن  دجهم» 
مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ج و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   13 بتاجيخ  بالرباط    لتجاجية 

2020 تحت جقم 1021.
289I

cabinet nabil el azouzi

 CONTROLE TECHNIQUE
  DE CONSTRUCTION

«COTEC«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
 CONTROLE TECHNIQUE DE«
 CONSTRUCTION  «COTEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 SEC23 وعنو ن مقرها  الرتماعي
 RES NAKHIL RIAD IMM 6 APP
 3 HAY RIAD RABAT SEC23 RES

 NAKHIL RIAD IMM 6 APP 3
 HAY RIAD RABAT 10100 RABAT

.MAROC
توسيع نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.71023

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 10 6نا6ر 2020 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
 OCTROI AU PROFIT DES
 TIERS DES FORMATIONS ET

.SEMINAIRES EN GENIE CIVIL
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   13 بتاجيخ  بالرباط    لتجاجية 

2020 تحت جقم 1021.

290I

STE DOMICILE CONSEIL

STE MAZGOUT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، ررسيف 

 ملغرب
STE MAZGOUT  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
سهام جقم 272 ررسيف - 35100 

ررسيف  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.125

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   28  ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

سكوجي خد6جة كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاجيخ  بجرسيف    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 757/2020.

291I

omnium management

L&M EXTRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
L&M EXTRAV شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج 
 لتاللسة عين  لشقف  - 30000 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21773

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 L&M  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.EXTRAV

مقاول   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

-  لتصد6ر  في  ألشغال  ملختلفة 

و الستف د -  لتد ول.

دو ج   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 30000  - عين  لشقف    لتاللسة 

فاس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رو د  ملالكي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  رو د  ملالكي   لسيد 

2  30000 فاس  85 حي  ملسيفة  جقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  رو د  ملالكي   لسيد 

2  30000 فاس  85 حي  ملسيفة  جقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   29 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 422.

292I

omnium management

 GOLD SAKANE

ASSOSIATES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

 GOLD SAKANE ASSOSIATES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي قطعة 

159 جقم 15  لزنقة 15 حي و د فاس  

- 30000 فاس  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21821

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   29

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 GOLD : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SAKANE ASSOSIATES

منعش   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

في  ألعمال  لبناء  مقاول   - عقاجي 

و ملختلفة -  لتد ول ..

قطعة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

159 جقم 15  لزنقة 15 حي و د فاس  

- 30000 فاس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مخلوف   عالء   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مخلوف   عالء   لسيد 

 30000 و د فاس    15 جقم   15 زنقة 

فاس   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مخلوف   عالء   لسيد 

 30000 و د فاس   15 جقم   15 زنقة 

فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   03 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 427.

293I

كروج عبد  لرحمان

 SOCIETE CHABAB AGRO
SERVICES SARLAU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

كروج عبد  لرحمان
04 تجزئة عماج سيدي بنوج ، 
24350، سيدي بنوج  ملغرب

 SOCIETE CHABAB AGRO
SERVICES SARLAU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج  ملرس 
 والد عمر ن سيدي بنوج - 24350 

سيدي بنوج  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
2557

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   04
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE CHABAB AGRO

.SERVICES SARLAU
:  شغال و  غرض  لشركة بإ6جاز 
خدمات فالحية لحسابها و لحساب 

 لغيف.
دو ج   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - بنوج  سيدي  عمر ن   ملرس  والد 

24350 سيدي بنوج  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
جأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000.000 دجهم، مقسم كالتالي:
  : زهاجي   بر هيم   لسيد 
 100 بقيمة  حصة   10.000.000

دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زهاجي  بر هيم   لسيد 
 24350 عمر ن   دو ج  ملرس  والد 

سيدي بنوج  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  زهاجي  بر هيم   لسيد 
 24350 عمر ن  دو ج  ملرس  والد 

سيدي بنوج  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاجيخ  بنوج   بسيدي   البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 3432.
294I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE NETCOM DESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE NETCOM DESIGN شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
 لعلج جقم 8 زنقة شاهين بود6ر 
وردة - 20000 وردة  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.27375
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 6نا6ر   09 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( 6وسف  لفيالح 
 100 حصة  رتماعية من أصل   50
)ة(  سامة  لفائدة   لسيد  حصة 

سكوتي بتاجيخ 09 6نا6ر 2020.
سكوتي  هدى  )ة(  تفويت  لسيد 
 100 حصة  رتماعية من أصل   50
)ة(  سامة  لفائدة   لسيد  حصة 

سكوتي بتاجيخ 09 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 553.
295I

موثق

CAP INTER
إعالن متعدد  لقر ج ت

موثق
 AV MOHAMED V 4EME 147

 ETAGE N°8 147 AV MOHAMED
 V 4EME ETAGE N°8، 90000،

TANGER MAROC
CAP INTER »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: ز وية 
شاجع  لجيش  مللكي و زنقة بوجتو 

عماجة  لزهوج 1  لطابق 1، شقة جقم 
3. - 90000 طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.11811

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 12 شتنبف 2015

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 
JEAN- قبول  ستقالة  لسيد  ما6لي: 
مهامه  من   FRANCOIS REBORA
بقاء  لسيد  مع  للشركة  كمسيف 
  LUCIEN ADRIEN DELEZICHI

كمسيف و حيد للشركة
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
 ملو فقة على تفويت حصة  رتماعية 
طرف  لسيد  دجيس  من  و حدة 
لفائدة  لشركة  ملسماة   لبفنو�سي 
 LV INVESTISSEMENT EUROPE

SARL
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
 ملو فقة على تفويت حصة  رتماعية 
 LUDOVIC و حدة من طرف  لسيد 
لفائدة  لشركة  ملسماة     AKENAN
 LV INVESTISSEMENT EUROPE

SARL
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  6نص  15:  لذي  جقم  بند 

ما6لي: تسييف  لشركة 
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

مقد ج  ملسهامة في ج سمال  لشركة
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

جأسمال  لشركة.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
درنبف   30 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2015 تحت جقم 5504.
292I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE NETCOM DESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE NETCOM DESIGN شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

و عنو ن مقرها  الرتماعي تجزئة 
 لعلج جقم 8 زنقة شاهين بود6ر 

وردة - 20000 وردة .
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.27375

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تحويل   2020 6نا6ر   09  ملؤجخ في 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
»شركة ذ ت  ملسؤولية  إلى   لوحيد» 

 ملحدودة».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 553.
297I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE NETCOM DESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تقليص هدف  لشركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE NETCOM DESIGN شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الرتماعي تجزئة 
 لعلج جقم 8 زنقة شاهين بود6ر 

وردة - 20000 وردة   ملغرب.
تقليص هدف  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
27375

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم حذف   2020 6نا6ر   09  ملؤجخ في 
 ألنشطة  لتالية من نشاط  لشركة 

 لحالي :
 C O N C E P T E U R

.INFORMATIQUE + PUBLICITÉ
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 553.
298I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

ESOUFI GENIE CIVIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,112
 Résidence HADIKA Bureau N°2

، 90000، TANGER MAROC
ESOUFI GENIE CIVIL  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 
 LOTISSEMENT EL KHAYR, A 2,
 LOT 20, ETAGE N°2, TANGER
TANGER 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103707

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ESOUFI GENIE CIVIL
 : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 REALISATION DES TRAVAUX
.DIVERS ET DE CONSTRUCTION
 : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 LOTISSEMENT EL KHAYR, A 2,
 LOT 20, ETAGE N°2, TANGER

TANGER 90000 طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : جفيق  لصوفي    لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  جفيق  لصوفي    لسيد 
 01 طابق   20 قطعة   2 تجزئة  لخيف 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  جفيق  لصوفي    لسيد 
 01 طابق   20 قطعة   2 تجزئة  لخيف 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   03 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

.M1202059377 2020 تحت جقم
299I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE NETCOM DESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE NETCOM DESIGN  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
 لعلج جقم 8 زنقة شاهين بود6ر 
وردة - 20000 وردة  ملغرب.

تعيين مسيف رد6د للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.27375

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   09  ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

 لفيالح 6وسف كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 553.

700I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE RUCHERS D›ATLAS
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE RUCHERS D›ATLAS SARL
AU  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : جقم 2/11 

تجزئه  لسالم حي سالوي صفرو - 
31000 صفرو  ملغرب.

قفل  لتصفية
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.1979
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل   2020 6نا6ر   21  ملؤجخ في 
 STE RUCHERS D’ATLAS SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة    AU
ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ جأسمالها 
مقرها  وعنو ن  دجهم   100.000
تجزئه  لسالم   11/2  إلرتماعي جقم 
صفرو   31000  - حي سالوي صفرو 
لعدم تحقيق  لهدف  نتيجة   ملغرب 

 الرتماعي للشركة.
و عين:

و  بنعمر   لسيد)ة(  لياس   
علي  زنقة  لجرس سيدي  عنو نه) ( 
صفرو   31000 صفرو  بوسرغين 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاجيخ 21 6نا6ر 2020 وفي جقم 11/2 
 - صفرو  سالوي  حي  تجزئه  لسالم 

31000 صفرو  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ   البتد ئية بصفرو  

2020 تحت جقم 2020/45.

701I

سفيان  لحجام

KIRIWIT ALUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

سفيان  لحجام
جقم 32  ملحاميد 5 مر كش ، 

40000، مر كش  ملغرب
KIRIWIT ALUM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج  6ت 
بازي  6ت  6موج مر كش - 40000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102057
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KIRIWIT ALUM
نجاجة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 أللومنيوم.
: دو ج  6ت  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 40000  - مر كش  بازي  6ت  6موج 

مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد هللا  6ت عي�سي :  500 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد سعيد  6ت بورمعة  :  500 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عي�سي  هللا  6ت  عبد   لسيد 
 15 عنو نه) (  بو ب مر كش منطقة 
 40000 مر كش   2 جقم   43 عماجة 

مر كش  ملغرب.
بورمعة   سعيد  6ت   لسيد 
تكانة  غو طيم  دو ج  عنو نه) ( 

مر كش 40000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عي�سي  هللا  6ت  عبد   لسيد 
 15 عنو نه) (  بو ب مر كش منطقة 
 40000 مر كش   2 جقم   43 عماجة 

مر كش  ملغرب
بورمعة   سعيد  6ت   لسيد 
تكانة  غو طيم  دو ج  عنو نه) ( 

مر كش 40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   24 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111231.
702I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

NOBLE KREATIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكت  17،  لطابق  لثاني، 
مكات  باالص ، شاجع عبد  لكريم 
 لخطابي، فاس ، 30000، فاس 

 ملغرب
NOBLE KREATIVE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 3 حي 
 لوفاء 2 زنقة نبال طريق صفرو  - 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
21873

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   31

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NOBLE KREATIVE

 : بإ6جاز  غرض  لشركة 

و لحفالت,   الشهاج,تنظيم  للقائات 

أعمال أخرى و عامة رميع  لعمليات 

 لتجاجية, لصناعية, ملالية  لتي 

تساهم في تطوج  لشركة.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : جقم 3 حي 

 - زنقة نبال طريق صفرو    2  لوفاء 

30000 فاس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 100   : نجي   لخياطي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد نجي   لخياطي عنو نه) ( 

1 شاجع  1 شقة  73  قامة صالح  جقم 

موالي جشيد 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد نجي   لخياطي عنو نه) ( 

1 شاجع  1 شقة  73  قامة صالح  جقم 

موالي جشيد 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   05 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 522.

703I

cabinet nabil el azouzi

 CONTROLE TECHNIQUE«
 DE CONSTRUCTION

«COTEC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
 CONTROLE TECHNIQUE DE«

 CONSTRUCTION «COTEC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 SEC23 و عنو ن مقرها  الرتماعي
 RES NAKHIL RIAD IMM 6 APP
 3 HAY RIAD RABAT SEC23 RES

 NAKHIL RIAD IMM 6 APP 3
 HAY RIAD RABAT 10100 RABAT

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.71023
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تحويل   2020 6نا6ر   10  ملؤجخ في 
 لشكل  لقانوني للشركة من »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
»شركة ذ ت  ملسؤولية  إلى   لوحيد» 

 ملحدودة».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   13 بتاجيخ  بالرباط    لتجاجية 

2020 تحت جقم 1021.

704I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

SMART SERVICES TEAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شاجع  لكر مة زنقة برلين  لزهوج 1 

فاس، 30020، فاس  ملغرب
SMART SERVICES TEAM شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج أوالد 

حمو أوالد طي  فاس  - 30050 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21395

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SMART SERVICES TEAM

:  لبفمجة  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ملعلوماتية.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : دو ج أوالد 

حمو أوالد طي  فاس  - 30050 فاس 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد أزمي حسني إدجيس :  200 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 400   :  لسيد أزمي حسني محمد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد حياني موفق محمد  :  200 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد  لسرحاني عبد  إلله :  200 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

إدجيس  حسني  أزمي   لسيد 

صاغة    رميف   دجب   31 عنو نه) ( 

30000 فاس  ملغرب.

محمد  حسني  أزمي   لسيد 

عنو نه) ( 1 و د لكا 2 سيدي بوريدة  

30000 فاس  ملغرب.

محمد   موفق  حياني   لسيد 

تغات    3 تجزئة منتزه   115 عنو نه) ( 

30000 فاس  ملغرب.

عبد  إلله   لسيد  لسرحاني 

بلد صقلية   11 بلوك   75 عنو نه) ( 

سه   لوجد 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

إدجيس  حسني  أزمي   لسيد 

صاغة    رميف   دجب   31 عنو نه) ( 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

درنبف   24 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2019 تحت جقم 4193.

705I

 ولتف  تكنيك

RENOVATION PREMIUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ولتف  تكنيك

 لبفنو�سي شاجع صهي   لرومي جقم 

95  لد ج  لبيضاء ، 20210،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

RENOVATION PREMIUM شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 39 شاجع 

الال  ليقوت  لطابق 5  لشقة د  - 

20520  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.283545

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرج حل   2020 6نا6ر   14  ملؤجخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    RENOVATION PREMIUM

وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 

الال  شاجع   39 مقرها  إلرتماعي 

 ليقوت  لطابق 5  لشقة د  - 20520 

 : ل  نتيجة   لد ج  لبيضاء  ملغرب 

 نعد م  النتاج.

و حدد مقر  لتصفية ب 39 شاجع 

 - د   5  لشقة  الال  ليقوت  لطابق 

20520  لد ج  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و  حبيبة   ملنوزي   لسيد)ة( 

 02 بوكر ع ط  زنقة   738 عنو نه) ( 

20000  لد ج  لبيضاء   10 جقم  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729295.

702I

MOORISH

 MANAGEMENT*

 GOUVERNANCE

 INGENIERIE CONSULTING

*M G I C * SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MOORISH

39 شاجع اللة  لياقوت  لطابق 5 

 لشقة د 39 شاجع اللة  لياقوت 

 لطابق 5  لشقة د، 20000،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

 MANAGEMENT*

 GOUVERNANCE INGENIERIE

 CONSULTING *M G I C * SARL

AU  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع عبد 

 ملومن زنقة سمية  قامة شهرز د 

3  لطابق 4 جقم 20 بامليي  لبيضاء 

 لد ج  لبيضاء 20000  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455529

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة  تسمية  لشركة 

بمختصر  عند  إلقتضاء 

 MANAGEMENT*  : تسميتها 

 GOUVERNANCE INGENIERIE

 CONSULTING *M G I C * SARL

. AU

:  ملحاسبة  غرض  لشركة بإ6جاز 

و إلد جة  ملالية.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : شاجع عبد 

شهرز د  سمية  قامة  زنقة   ملومن 
بامليي  لبيضاء   20 جقم   4 3  لطابق 

20000  لد ج  لبيضاء   لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 20.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لفتاح محتاج :  200 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

محتاج  عبد  لفتاح   لسيد 
ش   4 زنقة  لغضفة ط   7 عنو نه) ( 

20000  لد ج  لبيضاء  7  ملعاجيف  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

محتاج  عبد  لفتاح   لسيد 
ش   4 زنقة  لغضفة ط   7 عنو نه) ( 

20000  لد ج  لبيضاء  7  ملعاجيف  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729505.

707I
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STE ZIZ COMPTA

MEZFETTAH TRAV
SARL AU 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 MEZFETTAH TRAV SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي قصر 

 لز وية  لقد6ة  وفوس  لرشيد6ة - 
52053  لرشيد6ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
12299

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2018 ماجس   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEZFETTAH TRAV SARL AU
: بيع  ملو د  غرض  لشركة بإ6جاز 

 لغد ئية بالتقسيط
بناء  لعماج ت.

قصر   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 -  لز وية  لقد6ة  وفوس  لرشيد6ة 

52053  لرشيد6ة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
جأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لفتاح مزيان :  1.000 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لفتاح  مزيان   لسيد 
قصر  لز وية  لقد6مة  عنو نه) ( 
52053  لرشيد6ة   وفوس  لرشيد6ة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مزيان  عبد  لفتاح   لسيد 
قصر  لز وية  لقد6مة  عنو نه) ( 
52053  لرشيد6ة   وفوس  لرشيد6ة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 22 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

ماجس 2018 تحت جقم 412.

708I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

OTESLA TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC
OTESLA TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي مسنانة 
طابق  ج�سي جقم  لقطعة 2989 

قرب سوق  لقرب  - 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
103793

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OTESLA TRANS
نقل   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين .

مسنانة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
طابق  ج�سي جقم  لقطعة 2989 قرب 
سوق  لقرب  - 90000 طنجة  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد عثمان سالوي  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد عثمان سالوي  
 22 جقم   10 فلسطين  لزنقة  حي 

12200 وز ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد عثمان سالوي  
 22 جقم   10 فلسطين  لزنقة  حي 

12200 وز ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230218.

709I

MANAGEX

 BOUJEMAOUI TRAVAUX
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

MANAGEX
جقم 35 زنقة  لشهد ء حي  لحسني 

بركان ، 20300، بركان  ملغرب
 BOUJEMAOUI TRAVAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 28 

ممر 1 زنقة  لقصيبة حي فلسطين  - 
23300 بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
7039

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUJEMAOUI TRAVAUX SARL
أعمال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.
 28 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
ممر 1 زنقة  لقصيبة حي فلسطين  - 

23300 بركان  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد بورمعاوي مصطفى :  250 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 250   :  لسيد بورمعاوي جشيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
  : نوج  لد6ن   بورمعاوي   لسيد 
250 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
 250   :  لسيد بورمعاوي ميمون 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
مصطفى  بورمعاوي   لسيد 
زنقة   1 ممر   28 جقم  عنو نه) ( 
 لقصيبة حي فلسطين  23300 بركان 

 ملغرب.
 لسيد بورمعاوي جشيد عنو نه) ( 
حي  زنقة  لقصيبة   1 ممر   28 جقم 

فلسطين  23300 بركان  ملغرب.
نوج  لد6ن   بورمعاوي   لسيد 
زنقة   1 ممر   28 جقم  عنو نه) ( 
 لقصيبة حي فلسطين  23300 بركان 

 ملغرب.
ميمون  بورمعاوي   لسيد 
زنقة   1 ممر   28 جقم  عنو نه) ( 
 لقصيبة حي فلسطين  23300 بركان 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
مصطفى  بورمعاوي   لسيد 
زنقة   1 ممر   28 جقم  عنو نه) ( 
 لقصيبة حي فلسطين  23300 بركان 

 ملغرب.
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نوج  لد6ن   بورمعاوي   لسيد 

زنقة   1 ممر   28 جقم  عنو نه) ( 

 لقصيبة حي فلسطين  23300 بركان 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   12 بتاجيخ  ببفكان    البتد ئية 

2020 تحت جقم 79/2020.

710I

 لعيون  ستشاج ت

ENTREPRISE ADAHI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

 لعيون  ستشاج ت

شاجع  الميف موالي عبد هللا جقم 

31  لحي  ملحمد  لعيون ، 70000، 

 لعيون  ملغرب

ENTREPRISE ADAHI شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

 لجيف وي جقم 07 حي خط  لرملة 02 

- 70000  لعيون  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.9553

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 20 6نا6ر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 

خط  حي   07 جقم  »زنقة  لجيف وي 

02 - 70000  لعيون  ملغرب»   لرملة 

مكرج حي   25 »زنقة نوحاس جقم  إلى 

70000  لعيون    -  02 خط  لرملة 

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

10 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 328.

711I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE JERUSALEM SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي محمد بن عبدهللا زنقة  ملحمد6ة 
جقم 04  لسماجة، 72000،  لسماجة 

 ملغرب

STE JERUSALEM SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

سيدي  حمد  لركيبي جقم 24 

 لسماجة - 72000  لسماجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

1871

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.JERUSALEM SARL

و  :  لبناء  بإ6جاز  غرض  لشركة 

أشغال مختلفة.

شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 24 جقم  سيدي  حمد  لركيبي 

 لسماجة - 72000  لسماجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   : شطري  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد حم  لدخيل :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  شطري  محمد   لسيد 
زنقة سيدي عبد  لرحمان  لتهالي جقم 

39 72000  لسماجة  ملغرب.

عنو نه) (  حم  لدخيل   لسيد 

72000  لسماجة   02 زنقة تيفس جقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  شطري  محمد   لسيد 

زنقة سيدي عبد  لرحمان  لتهالي جقم 

39 72000  لسماجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسماجة  بتاجيخ 12 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 23/2020.

712I

 لعيون  ستشاج ت

ENTREPRISE ADAHI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة 

 لعيون  ستشاج ت

شاجع  الميف موالي عبد هللا جقم 

31  لحي  ملحمد  لعيون ، 70000، 

 لعيون  ملغرب

ENTREPRISE ADAHI شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الرتماعي زنقة 

 لجيف وي جقم 07 حي خط  لرملة 02 

- 70000  لعيون  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.9553

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 20 6نا6ر 2020 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

كل ما 6تعلق بالنشاط  لتجاجي، 

وتسويق   ستف د وتصد6ر بيع وشر ء 

كل ما6تعلق بالنشاط  لتجاجي ....

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

6نا6ر   20 بتاجيخ   البتد ئية بالعيون  

2020 تحت جقم 328.

713I

3S BATIMENT TRAVAUX DIVERS

 3S BATIMENT TRAVAUX

DIVERS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 3S BATIMENT TRAVAUX

DIVERS

 MEKNES ، 50000، MEKNES

 ملغرب

 3S BATIMENT TRAVAUX

DIVERS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 512، 

ليف ك ساج ميطو 2،  سباتا - 50000 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49337

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 3S  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BATIMENT TRAVAUX DIVERS

:  ألشغال  غرض  لشركة بإ6جاز 

 ملختلفة و  لبناء.

أعمال  لبستنة..

 ،512  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

ليف ك ساج ميطو 2،  سباتا - 50000 

مكناس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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جأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.500.000 دجهم، مقسم كالتالي:

 15.000   : أ6وب  لتو تي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أ6وب  لتو تي   لسيد 

مكناس  توالل،  جياض  تجزئة   ،487

50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أ6وب  لتو تي   لسيد 

مكناس  توالل،  جياض  تجزئة   ،487

50000 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 274.

714I

 لعيون  ستشاج ت

MABAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تقليص هدف  لشركة

 لعيون  ستشاج ت

شاجع  الميف موالي عبد هللا جقم 

31  لحي  ملحمد  لعيون ، 70000، 

 لعيون  ملغرب

MABAL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  الرتماعي شاجع 

 المين حي موالي جشيد جقم 18 - 

70000  لعيون  ملغرب.

تقليص هدف  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 929

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم حذف   2020 6نا6ر   10  ملؤجخ في 

 ألنشطة  لتالية من نشاط  لشركة 

 لحالي :

نشاط  لصيد  لبحري.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

10 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 329.

715I

 لعيون  ستشاج ت

ENTREPRISE ADAHI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسيف رد6د للشركة

 لعيون  ستشاج ت
شاجع  الميف موالي عبد هللا جقم 

31  لحي  ملحمد  لعيون ، 70000، 
 لعيون  ملغرب

ENTREPRISE ADAHI  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

 لجيف وي جقم 07 حي خط  لرملة 02  
- 70000  لعيون  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.9553

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   20  ملؤجخ في 
للشركة  لسيد)ة(  رد6د  مسيف 

لعرو�سي تومنا  كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
10 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 328.
712I

LE PREMIER CONSEIL

 EXPLORING MOROCCO
TRAVEL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 EXPLORING MOROCCO

TRAVEL شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  قامة 
 لدج جكة شاجع يعقوب  ملنصوج 

 لطابق 3 شقة جقم 49  رليز مر كش 
- . مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.78227
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 14 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
يعقوب  شاجع  » قامة  لدج جكة  من 
 ملنصوج  لطابق 3 شقة جقم 49  رليز 
مر كش - . مر كش  ملغرب» إلى »جقم 
33  لطابق 4  قامة  لصفوة جقم 24 
ماروجيل تقاطع  شاجع عالل  لفا�سي 
 .  - و شاجع يعقوب  ملنصوج مر كش 

مر كش   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111935.
717I

BCNG

 RHEOOS CONSULTING
SARL A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,225

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 RHEOOS CONSULTING SARL
A.U شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 225،شاجع 
 لزجقطوني  لطابق 9 جقم92  لد ج 
 لبيضاء - 20050  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
452245

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 RHEOOS CONSULTING SARL

.A.U

غرض  لشركة بإ6جاز :  إلستشاجة 

و  لتسييف.

 : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 9 225،شاجع  لزجقطوني  لطابق 

جقم92  لد ج  لبيضاء - 20050  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد مهدي ناريد :  10.000,00 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

  لسيد مهدي ناريد : 100 بقيمة 

100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ناريد  مهدي   لسيد 

100، شاجع 2 ماجس حي  ملستشفيات 

20050  لد ج  لبيضاء   لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  ناريد  مهدي   لسيد 

100، شاجع 2 ماجس حي  ملستشفيات 

20050  لد ج  لبيضاء   لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730297.

718I
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AL HUDA CONSEIL SARL

ENERGIE CVC TELECOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شاجع محمد  لزجقطوني  قامة 

كوثر  لشقة 9 ، 30000، فاس 

 ملغرب

ENERGIE CVC TELECOM شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لقطعة 

392 حي  لد خلة 3 سبع عيون - 

30000  لحار   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49317

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ENERGIE CVC TELECOM

مقاولة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

في  مقاولة   – في   ألشغال  لعامة 

 لخدمات  ملعلوماتية.

:  لقطعة  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 - عيون  سبع   3 حي  لد خلة   392

30000  لحار   ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زين   رماعا   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زين   رماعا   لسيدة 

سلو ن    4 4  لقم  زنقة  حي  لنهضة 

30000  لناضوج  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  زين   رماعا   لسيدة 

سلو ن    4 4  لقم  زنقة  حي  لنهضة 

30000  لناضوج  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2020 تحت جقم 230.

719I

MANAGEX

ACHERKI IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MANAGEX
جقم 35 زنقة  لشهد ء حي  لحسني 

بركان ، 20300، بركان  ملغرب

ACHERKI IMMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 50 
زنقة عبد  ملومن حي  ملحمدي - 

23300 بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

7043

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ACHERKI IMMO

:  لتفويج  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لعقاجي.

جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - زنقة عبد  ملومن حي  ملحمدي   50

23300 بركان  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  شرقي  لحسن 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  شرقي  لحسن 
23 زنقة  الستقالل  حي  ملسيفة  جقم 

23300 بركان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  شرقي  لحسن 
23 زنقة  الستقالل  حي  ملسيفة  جقم 

23300 بركان  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ  ببفكان    البتد ئية 

2020 تحت جقم 78/2020.
720I

ste cofiguer sarl

 STE EL SANHAJI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

 STE EL SANHAJI TRAVAUX SARL
AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي : شاجع 

 ملقاومة عماجة دوش نجمة  لطابق 
 ألول - 35100 ررسيف  ملغرب.

قفل  لتصفية
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

.2012/1059
قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج حل   2019 نونبف   20  ملؤجخ في 
 STE EL SANHAJI TRAVAUX SARL
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة   AU

ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ جأسمالها 

مقرها  وعنو ن  دجهم   10.000

عماجة  شاجع  ملقاومة   إلرتماعي 

 35100  - دوش نجمة  لطابق  ألول 

تحقق  للم  نتيجة  ررسيف  ملغرب 

 الهد ف  لتي  سست من  رلها.

و عين:

و  صالح  عبد  لسالم    لسيد)ة( 

 35100 بخوشة   بتجزئة  عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي  ررسيف  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

شاجع  وفي   2019 نونبف   20 بتاجيخ 

نجمة  لطابق  دوش  عماجة   ملقاومة 

 ألول - 35100 ررسيف  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 11 بتاجيخ  بجرسيف    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 738/2020.

721I

MA GLOBAL CONSULTING

BLINCKY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,111

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

BLINCKY شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لشقة 

31، إقامة  لزهرة شاجع والدزيان  - 

20000  لد ج لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455829

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BLINCKY

تطوير   -   : غرض  لشركة بإ6جاز 

تطبيقات  لحاسوب و لوي  وتشغيل 

و / أو  ستئجاج  لتطبيقات  ملذكوجة ؛

وإد جة وتطوير  لعالمات  -  قتناء 

 لتجاجية ؛

نشاط نقل  لشخص في سياجة   -

 لنقل مع سائق )VTC( ؛

:  لشقة  .عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 - إقامة  لزهرة شاجع والدزيان    ،31

20000  لد ج لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد أحمد لحلو :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  لحلو  أحمد   لسيد 

147  ملد6نة  فيال  سيتي  كولف   2

 لخضر ء بوسكوجة  لنو صر  20000 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  لحلو  أحمد   لسيد 

147  ملد6نة  فيال  سيتي  كولف   2

 لخضر ء بوسكوجة  لنو صر  20000 

 لد ج لبيضاء  ملغرب

 - بتاجيخ  تم  إل6د ع  لقانوني ب-  

تحت جقم -.

722I

COGEST

MENADIS

إعالن متعدد  لقر ج ت

COGEST

 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC

MENADIS »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: كلم 10 

شاجع عبد هللا  بر هيم ليساسفة 3 

- -  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.439847

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 31 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 

تفويت  على  تقرج  ملصادقة  ما6لي: 

حاتم  لفاءدة  لسيد  حصة   28000

 ,31/01/2020 بتاجيخ   السماعيلي 

فاطمة  بسكالي  طرف  لسيدة  من 

و لسيد  حصة(   14000(  لزهر ء 

محسن  لتازي )14000 حصة(

على  6نص  2:  لذي  جقم  قر ج 

ما6لي: قبول  ستقالة  لسيدة بسكالي 

من منصبها كمسيفة  فاطمة  لزهر ء 

للشركة

قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

في  سنو ت  ثالت  ملدة  مسيف  تعيين 

شخص  لسيد حاتم  السماعيلي

قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحيين  لقانون  السا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

ج سمال  لشركة

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730713.

723I

PME CONSULTING GROUP

HMIDANI DISTRIBUTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP

13 إقامة  ملوحد6ن شاجع مصر م ج 

فاس ، 30000، فاس  ملغرب

 HMIDANI DISTRIBUTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لقطعة 

8س  لشطر 3 تجزئة  لعنبفة طريق 

عين  لسمن زو غة - 30000 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21889

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HMIDANI DISTRIBUTION

:  ملتجر  بإ6جاز  غرض  لشركة 

بنصف  لجملة  في  ملو د  لغد ئية 

وبصفة عامة كل  لعمليات  لتجاجية، 

و ملالية  وغيف  لعقاجية   لعقاجية 

 ملتعلقة بصفة مباشرة أو غيف مباشرة 

بالهدف  ملذكوج أعاله.

:  لقطعة  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

تجزئة  لعنبفة طريق   3 8س  لشطر 

فاس   30000  - زو غة  عين  لسمن 

 ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 334   : أحمد   لسيد  حميد ني 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

  : عبد  لجباج   لسيد  حميد ني 
333 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
  : عبد  لكريم   لسيد  حميد ني 
333 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  حميد ني أحمد عنو نه) ( 
2 تجزئة  لعنبفة زو غة 30000 فاس 

 ملغرب.
عبد  لجباج   لسيد  حميد ني 
زو غة  تجزئة  لعنبفة   2 عنو نه) ( 

30000 فاس  ملغرب.
عبد  لكريم   لسيد  حميد ني 
زو غة  تجزئة  لعنبفة   8 عنو نه) ( 

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لجباج   لسيد  حميد ني 
زو غة  تجزئة  لعنبفة   2 عنو نه) ( 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 540.
724I

FOUZMEDIA

 CENTRE AMOURS
 DE FORMATION ET
RECHERCHE PRIVE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 CENTRE AMOURS DE

 FORMATION ET RECHERCHE
PRIVE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لرقم 52 
زنقة محمد  لقري مكت  جقم 2 - 

14000  لقنيطرة  ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.49479
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تحويل   تم    2019 ماي   10  ملؤجخ في 

من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
52 زنقة محمد  لقري مكت   » لرقم 
جقم 2 - 14000  لقنيطرة  ملغرب» إلى 

4  ملغرب  40  لشقة  »بلوك س جقم 

 لعربي - 14000  لقنيطرة   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 28 بتاجيخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

أكتوبر 2019 تحت جقم 73332.

725I

ENTREPRISE RICH

QJ TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ENTREPRISE RICH

 N°46BIS RUE TANGER RICH ،

52400، RICH MAROC

QJ TRAVAUX  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي               

قصر  6ت مساعد  لجماعة  لتف بية 

 لنز لة,  لريش - ميدلت-  - 52400 

 لريش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2307

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 QJ  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. TRAVAUX

- شغال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

مختلفة.

-تركيبات كهربائية

-بائع  لنباتات  لطبية.

               : عنو ن  ملقر  الرتماعي  

قصر  6ت مساعد  لجماعة  لتف بية 

 52400  - ميدلت-    -  لنز لة,  لريش 

 لريش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عسو    قجان   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عسو    قجان   لسيد 

مساعد  لنز لة,  لريش  قصر  6ت 

52400  لريش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عسو    قجان   لسيد 

مساعد  لنز لة,  لريش  قصر  6ت 

52400  لريش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

04 فبف 6ر   البتد ئية بميدلت  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 25.

722I

 Maitre Noureddine LAARAIBI Notaire à 

Mediouna Casablanca

YMMOTRES
إعالن متعدد  لقر ج ت

 Maitre Noureddine LAARAIBI

Notaire à Mediouna Casablanca

 Mediouna missaoui bd allal

 ben abdellah 1er etage appt 1 ،

29490، Mediouna Maroc

YMMOTRES   »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: تقاطع 
شاجع  ميل زوال وزنقة  لصخوج 

 لسود ء بلفد6ر  لد ج  لبيضاء تقاطع 
شاجع  ميل زوال وزنقة  لصخوج 

 لسود ء بلفد6ر  لد ج  لبيضاء -  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.228287
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 17 ماي 2019
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
 نهاء مهام  لسيد 6وسف  لعبودي

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
عبد  الله  ليوناني  تعيين  لسيد 

كمسيف وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  6نص  42:  لذي  جقم  بند 
عبد  تعيين  لشركة  لسيد  ما6لي: 

 الله  ليوناني كمسيف وحيد للشركة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

غشت 2019 تحت جقم 710397.

727I

 centre de developpment profesionnel des

competences

SHIYAKA NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
SHIYAKA NEGOCE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  الرتماعي شاجع 

سكيكمة زنقة  بن  لد هي جقم 08 - 
70000  لعيون  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.13253

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤجخ في 03 6نا6ر 2020 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

مو د  وشر ء  بيع  غد ئية  مو د 

 لتجميل و لصيدلة  

 لبيع بالجملة و لتقسيط.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

6نا6ر   09 بتاجيخ   البتد ئية بالعيون  

2020 تحت جقم 22/2020.

728I

MON COMPTABLE SARL

QOPDEL ORIENTAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

QOPDEL ORIENTAL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

 حفيف رزئة  ملشيوج  جقم 92  لحي 

 لحسني - 20000 وردة  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.25795

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرج حل   2020 6نا6ر   14  ملؤجخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    QOPDEL ORIENTAL

وعنو ن  دجهم   200.000 جأسمالها 

مقرها  إلرتماعي شاجع  حفيف رزئة 

 - 92  لحي  لحسني  جقم   ملشيوج  

ل  نتيجة  وردة  ملغرب   20000

مز ولة  لنشاط  عن  :   لتوقف 

و لتشط  على  لسجل  لتجاجي.

شاجع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

92  لحي  جقم   حفيف تجزئة  ملشيوج  

 لحسني - 20000 وردة  ملغرب. 

و عين:

عبا�سي  غازي  سعيد    لسيد)ة( 

تجزئة جياض د لية    32 و عنو نه) (  

 30050 شاجع  بن  لخطاب   4 شقة 

فاس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
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وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   13 بتاجيخ  بوردة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 224.

729I

BENZINA FIRDAOUS

SEKKA SOLUTION SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

SEKKA SOLUTION SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم99 
 لتجزئة  لجماعية  لبف شوة  ملركز-
 لرماني - 15150  لرماني  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

307
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   24
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SEKKA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SOLUTION SARL
غرض  لشركة بإ6جاز : -  الستيف د 

و  لتصد6ر
- صنع،بيع و شر ء مو د  لتنظيف

-  لحر سة 
 -  لتنظيف.

جقم99   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 لتجزئة  لجماعية  لبف شوة  ملركز-

 لرماني - 15150  لرماني  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 34   :  لسيد عبد  لرحيم سكاجي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد سعيد سكاجي :  33 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد رمال سكاجي :  33 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

سكاجي  عبد  لرحيم   لسيد 

مر كش   40140 مر كش  عنو نه) ( 

 ملغرب.

عنو نه) (  سكاجي  سعيد   لسيد 

 لبف شوة 15150  لرماني  ملغرب.

عنو نه) (  سكاجي  رمال   لسيد 

 لبف شوة 15150  لرماني  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

سكاجي  عبد  لرحيم   لسيد 

مر كش   40140 مر كش  عنو نه) ( 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

07 فبف 6ر   البتد ئية بالرماني  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 02.

730I

AL HUDA CONSEIL SARL

MARINIDAS DESIGN

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شاجع محمد  لزجقطوني  قامة 

كوثر  لشقة 9 ، 30000، فاس 

 ملغرب

MARINIDAS DESIGN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 

موالي  لشريف  لقط   لحضري 

عين  لشقف عماجة –ج-  لطابق 3 

 لشقة 12 - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

21943

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   04

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MARINIDAS DESIGN

غرض  لشركة بإ6جاز : مقاولة في 

- أشغال  لبستنة –   آلشغال  لعامة 

أشغال  لنظافة.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

موالي  لشريف  لقط   لحضري 

 3 –ج-  لطابق  عين  لشقف عماجة 

 لشقة 12 - 30000 فاس  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لسالم  ملريني :  1.000 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لسالم  ملريني   لسيد 

عنو نه) ( دو ج  والد ج شد جأس  لو د 

تيسة 30000 تاونات  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لسالم  ملريني   لسيد 

عنو نه) ( دو ج  والد ج شد جأس  لو د 

تيسة 30000 تاونات  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ  بفاس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 2381.

731I

COGEST

FIDEXO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
FIDEXO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 
طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 7  قامة 
ج مي زنقة سبتة  لطابق 2 لرقم 8 - 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.292231

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرج حل  31 درنبف   ملؤجخ في 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
مبلغ    FIDEXO  لشريك  لوحيد 
وعنو ن  دجهم   20.000 جأسمالها 
7  قامة ج مي زنقة  مقرها  إلرتماعي 
 20000  -  8 2 لرقم  سبتة  لطابق 
 *  : ل  نتيجة   لد ج  لبيضاء  ملغرب 

 الفاق  القتصاد6ة  لغيف مشجعة
* عدم تحقيق  ي جقم معاملة مند 

 نشاء  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب  لزنقة 15 
 لرقم 52 مبفوكة حي  ملختاج  لسو�سي 

- 20120  لد ج  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  عوفيف  محمد    لسيد)ة( 
 189 شاجع محمد بوزيان  عنو نه) ( 
حي  لسالمة  4  قامة  مال   لرقم 
20120  لد ج  لبيضاء  ملغرب   3

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730045.

732I
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AUDEXO CONSEIL  

HAZMINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AUDEXO CONSEIL

221 شاجع عبد  ملومن إقامة أمل 

 لطابق 1 جقم 2 ، 20042،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

HAZMINE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

يعقوب  ملنصوج 20 مكرج زنقة 

كاميليا حي بررر - 20330  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452237

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   24

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAZMINE

منعش   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

عقاجي.

شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

زنقة  مكرج   20 يعقوب  ملنصوج 

20330  لد ج   - بررر  حي  كاميليا 

 لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.800.000 دجهم، مقسم كالتالي:

 18.000  : محمد  بريمي   لسيد 

بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بريمي محمد عنو نه) ( حي 
منضرنا زنقة 24 جقم 189 عين  لشق 

20420  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد بريمي محمد عنو نه) ( حي 
منضرنا زنقة 24 جقم 189 عين  لشق 

20420  لد ج  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 4894.

733I

cabinet aux services des affaires

G.B.Z
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

G.B.Z شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
محمد  لخامس صندوق  لبف6د 202 

 جفود - 52200  جفود  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

13591
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
.G.B.Z : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

غرض  لشركة بإ6جاز : مقاولة في 
 لحر سة.

شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 202 محمد  لخامس صندوق  لبف6د 

 جفود - 52200  جفود  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  بر هيم زيزي :  510 حصة 
بقيمة 51.000 دجهم للحصة .

 490   : بنيحيى   لسيد  دجيس 
حصة بقيمة 49.000 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  زيزي   لسيد  بر هيم 
 8 ش   4 د   12 جقم  شاجع  لدشيفة 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.
عنو نه) (  بنيحيى   لسيد  دجيس 
مكناس   2 تجزئة  لنسيم   147 جقم 

50000 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  زيزي   لسيد  بر هيم 
 8 ش   4 د   12 جقم  شاجع  لدشيفة 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 12 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 182.
734I

compta jour

 EXPERT FRUITS  ET
LÉGUMES  SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

compta jour
 azli  sud  n°434 marrakech ،

40000، Marrakech maroc
  EXPERT FRUITS  ET LÉGUMES

SARL  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 
»تامنصوجت5 ج 49»  لكائن  لشطر 

5 حرف ج  جقم 49 تامنصوجت  - 
40000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
101515

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

  EXPERT FRUITS  ET LÉGUMES

. SARL

غرض  لشركة بإ6جاز : شر ء وبيع 

 لفو كه و لخضرو ت

 لو جذ ت و لصادج ت

ومنتجات  توزيع  ملو د  لغذ ئية 

 لنظافة.

 : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
ج 49»  لكائن  لشطر  »تامنصوجت5 

 - تامنصوجت    49 جقم  ج   حرف   5

40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

مبلغ جأسمال  لشركة:  9.000,00 

دجهم، مقسم كالتالي:

30 حصة    :  لسيد جشيد بنقزو  

بقيمة 3.000,00 دجهم للحصة .

30 حصة    :  لسيد حمزة شكيف  

بقيمة 3.000,00 دجهم للحصة .

  : عبد  لعاطي  لعيادي    لسيد 

دجهم   3.000,00 بقيمة  حصة   30

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بنقزو   جشيد   لسيد 

دجب شتوكة  لقصبة مر كش    147

40000 مر كش  ملغرب.

 لسيد حمزة شكيف عنو نه) (  زلي 

 40000 مر كش   933 جقم   لجنوب 

مر كش  ملغرب.

عبد  لعاطي  لعيادي    لسيد 

عنو نه) ( حي  ألمل جقم 05  بن ررير 

40000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  بنقزو   جشيد   لسيد 

دجب شتوكة  لقصبة مر كش    147

40000 مر كش  ملغرب.
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   02 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 110952.

735I

nador conseil sarl au

CASULEJO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
CASULEJO   شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  الرتماعي  قامة 

فيصل  لطابق  الول A1 حي  والد 
 بر هيم   لنعناع  - 22000  لناضوج  

 ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
. 18417

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 أكتوبر   28 في   ملؤجخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
تجاجة  لحبوب و لقطاني بالتجزئة.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 12 نونبف 

2019 تحت جقم 3341.

732I

nador conseil sarl au

EURO ESTATE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
EURO ESTATE   شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  وند   6لو 
38 قطعة 51  لناضوج  - 22000 

 لناضوج   ملغرب .
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.10825

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 تقرج حل  12 درنبف   ملؤجخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

جأسمالها  مبلغ      EURO ESTATE

مقرها  وعنو ن  دجهم   100.000

 51 قطعة   38  إلرتماعي  وند   6لو 

22000  لناضوج   ملغرب    لناضوج  - 

نتيجة ل : حل  ملبكر .

و حدد مقر  لتصفية ب  وند   6لو 

 22000  - 51  لناضوج   قطعة   38

 لناضوج   ملغرب . 

و عين:

 لسيد)ة( وليد   غري   و عنو نه) ( 

 Wilseder Weg 11a 40468

 Düsseldorf Allemand  Allemand

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 24 درنبف 

2019 تحت جقم 3520-3521.

737I

nador conseil sarl au

 MORROCO ECOLOGIC
SOLUTIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

 MORROCO ECOLOGIC

SOLUTIONS  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  قامة 

شهالء  لطابق  لثاني محلي  لرقم 

3  لحي  لقد6م دو ن بني  نصاج 

 لناضوج  - 22000  لناضوج   ملغرب 

حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.14017

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج حل   2019 01 ماجس   ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 MORROCO ECOLOGIC
جأسمالها  مبلغ     SOLUTIONS
مقرها  وعنو ن  دجهم   10.000
 إلرتماعي  قامة شهالء  لطابق  لثاني 
محلي  لرقم 3  لحي  لقد6م دو ن بني 
22000  لناضوج    -  نصاج  لناضوج  
 ملغرب  نتيجة ل : حل مبكر  لشركة .
ب  قامة  مقر  لتصفية  حدد  و 
 3 جقم  شهالء  لطابق  لثاني  ملحل 
 - بني  نصاج    حي  لد6و نة  لقد6مة  

22000   لناضوج   ملغرب . 
و عين:

و  محمد   لخضيفي    لسيد)ة( 
بني  حي  لد6و نة  لقد6مة   عنو نه) ( 
22000   لناضوج   ملغرب    نصاج   

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 15 أبريل 

2019 تحت جقم 542 و 543.
738I

HELP ENTREPRISE

PRO INFORMATIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
PRO INFORMATIQUE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 23 زنقة 
بوجيد  لطابق  لثاني جقم 4  لصخوج 
 لسود ء  لد ج  لبيضاء 20290  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455181

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 PRO  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INFORMATIQUE

في  تارر   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

لو زم  ملكت  و إلعالميات.
زنقة   23  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

4  لصخوج  بوجيد  لطابق  لثاني جقم 

 لسود ء  لد ج  لبيضاء 20290  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أحمد  أومغاج   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أحمد  أومغاج   لسيد 

 227 عماجة   33 م.س  إقامة  ألمان 
20003  لد ج  لبيضاء  18 ع س  جقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أحمد  أومغاج   لسيد 

 227 عماجة   33 م.س  إقامة  ألمان 
20003  لد ج  لبيضاء  18 ع س  جقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 03 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729142.

739I
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nador conseil sarl au

CASULEJO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
CASULEJO   شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  الرتماعي  قامة 
فيصل،  لطابق  ألول حي  والد 

 بر هيم  لنعناع - 22000  لناظوج 
 ملغرب.

تغييف نشاط  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.18417
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تغييف   2019 03 درنبف   ملؤجخ في 
و  »- ستيف د  من  نشاط  لشركة 

تصد6ر 
و  لقطاني  تجاجة  لحبوب   -
بالتجزئة » إلى » الستيف د و  لتصد6ر 

-  ستيف د و تصد6ر وتجاجة  لحبوب 
و  لقطاني.».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 02 بتاجيخ  بالناضوج    البتد ئية 

درنبف 2019 تحت جقم 3422.

740I

compta jour

COMPTA JOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

compta jour
 azli  sud  n°434 marrakech ،

40000، Marrakech maroc
COMPTA JOUR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي رنوب 

 زلي 2 جقم 434  ، مر كش  - 40000 
مر كش  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
29197

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2015 6ونيو   11

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COMPTA JOUR

 : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.    DE COMPTABILITÉ

رنوب   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 زلي 2 جقم 434  ، مر كش  - 40000 

مر كش  ملغرب .

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    :  لسيد حمزة شكيف  

بقيمة 5.000,00 دجهم للحصة .

 لسيدة فاطمة  لزهر ء عبد  لغني 

دجهم   5.000,00 50 حصة بقيمة    :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حمزة شكيف عنو نه) (  أزلي 

 40000 مر كش   933 جقم   لجنوبي 

مر كش  ملغرب .

عبد  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 

1 حرف د ل   لغني عنو نه) (  ملسيفة 

 قامة  لفتح 492  لشقة 12 مر كش 

40000 مر كش  ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد حمزة شكيف عنو نه) (  أزلي 

 40000 مر كش   933 جقم   لجنوبي 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6ونيو   24 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2015 تحت جقم 74412.

741I

DAR AL MASSIR

دار املصيف
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DAR AL MASSIR

 AV BIR ANZARAN IKAMAT

MARWA N 2 ، 90000، طنجة 

 ملغرب

د ج  ملصيف  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع بئف 

 نزج ن  قامة مروى جقم 2 - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102925

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 6نا6ر   07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

د ج   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 ملصيف .

د ج   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لضياف  .

عنو ن  ملقر  الرتماعي : شاجع بئف 

 90000 - 2  نزج ن  قامة مروى جقم 

طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عالل عبد لقادج كريم :  50 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 50   : ناطالي   باجباغا6و   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

كريم  عبد لقادج  عالل   لسيد 

جقم  43-  غاليسيا  شاجع  عنو نه) ( 

00000 بتف6نيفي  سبانيا.

ناطالي   باجباغا6و   لسيدة 
سيلينثيو  د6ل  كوسطا  عنو نه) ( 
 00000   10 جقم  ألباطروس  شاجع 

بتف6نيفي  سبانيا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
كريم  عبد لقادج  عالل   لسيد 
جقم  43-  غاليسيا  شاجع  عنو نه) ( 

00000 بتف6نيفي  سبانيا
ناطالي   باجباغا6و   لسيدة 
سيلينثيو  د6ل  كوسطا  عنو نه) ( 
 00000   10 جقم  ألباطروس  شاجع 

بتف6نيفي  سبانيا
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   10 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229438.

742I

HELP ENTREPRISE

DOUE CONCEPT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
DOUE CONCEPT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 RUE 23 وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 BOURED 2EME ETG APPT
 4 ROCHES NOIRES - 20290

CASABLANCA  ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.450727

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 12 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
 RUE BOURED 2EME ETG  23«
 APPT 4 ROCHES NOIRES -
CASABLANCA 20290  ملغرب» 
 RDC 9 RUE CHATILA« إلى 
 RESIDENCE VELASQYEZ
 QUARTIER PALMIER - 20370

 لد ج  لبيضاء   ملغرب».
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باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730259.

743I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AGK TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب
AGK TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي تجزئة 
 لكحيلي جقم 520 - 40000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102495

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AGK  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRAVAUX
أعمال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملتنوعة و غيفها .
تجزئة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
- 40000 مر كش   520  لكحيلي جقم 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    :  لسيد خالد غالب 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  غالب  خالد   لسيد 

 212 جقم   09 أسكجوج  ملحاميد 

40000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  غالب  خالد   لسيد 

 212 جقم   09 أسكجوج  ملحاميد 

20000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم -.

744I

CCJF

ALL ASSISTANCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

ALL ASSISTANCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لد ج 

 لبيضاء، شاجع بوجڭون زنقة رعفر 

 بن حبي  ،إقامة  ملشرق 2،  لطابق 

 ألول. - 20000  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455923

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ALL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ASSISTANCE

 -  : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 الستشاجة  لقانونية ؛

-  الستشاجة في  لتسييف  لطبي؛

- تحصيل  لد6ون

:  لد ج  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 لبيضاء، شاجع بوجڭون زنقة رعفر 

 بن حبي  ،إقامة  ملشرق 2،  لطابق 

 ألول. - 20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد أمين  لزج د                                       :  

720 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 

رعفر  بوهاشم  لعلمي                           لسيد 

دجهم   100 بقيمة  حصة   240   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أمين  لزج د      لسيد 

سوجكالن،  لو زيز  دوج دج  زنقة   18

20000  لد ج لبيضاء  ملغرب.

رعفر  بوهاشم  لعلمي       لسيد 

عنو نه) ( 10 زنقة ديعة حشالف حي 

 لسالم 20000  لد ج لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بحري  عبد  لو حد   لسيد 

إقامة   2 معروف  سيدي  عنو نه) ( 

 70 زنقة   9 2 شقة  1  لطابق   لفد ء 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729983.

745I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DOUBEL VITAS IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شاجع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 

عماجة ب  لشقة جقم 2  لحي 

 لشتوي، 40000، مر كش  ملغرب

DOUBEL VITAS IMMO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي ساحة 

 لحرية شاجع موالي  لحسن  قامة 

 لبفدعي عماجة ب  لشقة جقم 2 - 

40000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102573

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DOUBEL VITAS IMMO
مطوج   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

عقاجي .

ساحة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

موالي  لحسن  قامة  شاجع   لحرية 

 -  2 جقم  ب  لشقة  عماجة   لبفدعي 

40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 34   : عبد لغني  لبفهمي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

33 حصة    :  لسيد محمد ماماد 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

33 حصة    :  لسيد مختاج ماماد  

بقيمة 100 دجهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد لغني  لبفهمي   لسيد 

عماجة   2 حي  الزدهاج  عنو نه) ( 

02  40000 مر كش  فردوس  لطابق 

 ملغرب.

عنو نه) (  ماماد  محمد   لسيد 

تجزئة سيدي عباد جقم 258 40000 

مر كش  ملغرب.

عنو نه) (  ماماد   مختاج   لسيد 

تجزئة سيدي عباد جقم 258 40000 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد لغني  لبفهمي   لسيد 

عماجة   2 حي  الزدهاج  عنو نه) ( 

02  40000 مر كش  فردوس  لطابق 

 ملغرب

عنو نه) (  ماماد   مختاج   لسيد 

تجزئة سيدي عباد جقم 258 40000 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم -.

742I

SUD INVEST CONSULTING

EVA-K EVENTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

SUD INVEST CONSULTING

زنقة  لقبطان  جيكي  قامة  6زيس 

 GUELIZ، 11 لطابق 2  لشقة جقم 

40000، MARRAKECH MAROC

EVA-K EVENTS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  

 MAGASIN N° 1N° 5 RUE

 ABDELLAH BEN YASSINE -

40000 مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.90421

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤجخ في 02 6نا6ر 2020 تم  تحويل  

للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 

 MAGASIN N° 1N° 5 RUE  « من 

 ABDELLAH BEN YASSINE -

 N°« إلى  مر كش  ملغرب»   40000

 420 QUARTIER INDUSTRIEL

مر كش    SIDI GHANEM - 40000

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   13 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112227.

747I

AUDIT ET CONSEIL 2010

LACTO MAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AUDIT ET CONSEIL 2010

 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

LACTO MAT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 11 

زنقة عبد  لكريم  ليازغي الفيليت - 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452275

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LACTO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MAT

شر ء٬   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
بيع٬  ستوج د و تصد6ر معذ ت تربية 

 لحيو نات و ملعذ ت  لزج عية..
 11 جقم   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 - زنقة عبد  لكريم  ليازغي الفيليت 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عزيزمحمد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
جقم   لسيد عزيزمحمد عنو نه) ( 
زنقة عبد  لكريم  ليازغي  لطابق   9
20000  لد ج  الفيليت   2 1  لشقة 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
جقم   لسيد عزيزمحمد عنو نه) ( 
زنقة عبد  لكريم  ليازغي  لطابق   9
20000  لد ج  الفيليت   2 1  لشقة 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730242.

748I

 لعيون  ستشاج ت

ENTREPRISE ADAHI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 لعيون  ستشاج ت
شاجع  الميف موالي عبد هللا جقم 

31  لحي  ملحمد  لعيون ، 70000، 
 لعيون  ملغرب

ENTREPRISE ADAHI شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

 لجيف وي جقم 07 حي خط  لرملة 02  
- 70000  لعيون  ملغرب.

تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.9553

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 6نا6ر   20 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة(  لفاضل كماش 
أصل  من  حصة  رتماعية   100
تومنا  )ة(  100 حصة لفائدة   لسيد 

لعرو�سي بتاجيخ 20 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
10 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 328.
749I

د6و ن  ملحاسبة خالقي أحمد

K STORE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

د6و ن  ملحاسبة خالقي أحمد
سالم 5 مرران 1 شقة 7  لطابق 
 لثاني ، 50070، مكناس  ملغرب

K STORE  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 851 
مرران 2 مكناس  - 50070 مكناس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

49213
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 K  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. STORE
تجاجة   •  : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لتجزئة لألرهزة  ملنزلية
• تجاجة

• تصد6ر  الستيف د.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : جقم 851 
50070 مكناس   - 2 مكناس   مرران 

 ملغرب..
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أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  حمد خالقي :  800 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 200   : فتيحة  ملياني   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خالقي   لسيد  حمد 
م ج   2 تجزئة  لزيتون كلم   22 جقم 

مكناس 50070 مكناس  ملغرب.

فتيحة عنو نه) (  ملياني   لسيدة 
م ج   2 تجزئة  لزيتون كلم   22 جقم 

مكناس 50070 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  خالقي   لسيد  حمد 
م ج   2 تجزئة  لزيتون كلم   22 جقم 

مكناس 50070 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   29 بتاجيخ  بمكناس    لتجاجية 

2020 تحت جقم 441.

750I

JACOBENIA CAR

ICONIC DESIGN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ICONIC DESIGN

 CASABLANCA 8LT RIAD GH

 2 B ETG MI SIDI BERNOUSSI،

20380،  لد ج لبيضاء  ملغرب

ICONIC DESIGN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 8  قامة 

 لرياض مجموعة 2 ب  لطابق 

م سيدي  لبفنو�سي  - 20300 

 لد ج لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455923

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ICONIC DESIGN

غرض  لشركة بإ6جاز :  الستيف د و 

 لتصد6ر و  شغال متنوعة.

8  قامة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

ب  لطابق   2 مجموعة   لرياض 

 20300  - سيدي  لبفنو�سي   م 

 لد ج لبيضاء   ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عربان نوج  لد6ن :  1.700 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 300   : كود 6يف  ريليان   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عربان نوج  لد6ن عنو نه) ( 
شطر   52 جقم   30 عماجة   الزهر 

 20300 سيدي  لبفنو�سي  سيفام 

 لد ج لبيضاء   ملغرب.

 لسيد ريليان كود 6يف عنو نه) ( 
 5 زنقة بو ن د6جوج دجج   طابق   4

20000  لد ج لبيضاء     12 شقة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد عربان نوج  لد6ن عنو نه) ( 
 الزهر عماجة 30 جقم 52 شطر سيفام 

سيدي  لبفنو�سي 2000  لد ج لبيضاء  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 07 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729921.
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 ئتمانية لرفيد

MENUIBOIS SAGHIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية لرفيد

شاجع مالك  بن مرحل’ زنقة طنجة, 

عماجة  ملحيط, طابق  لثاني جقم:14 

، 92000،  لعر ئش  ملغرب

MENUIBOIS SAGHIR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم1017, 

تجزئة  ملغرب  لجد6د’  قامة جيان 
جقم1’  لعر ئش جقم1017, تجزئة 

 ملغرب  لجد6د’  قامة جيان جقم1’ 

 لعر ئش 92000  لعر ئش  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.3971

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2019 نونبف   19 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

عبد لرحيم   )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  رتماعية   100  لشكيل 

)ة(  100 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

فريد   لصغيف بتاجيخ 19 نونبف 2019.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

 البتد ئية بالعر ئش  بتاجيخ 09 6نا6ر 

2020 تحت جقم 27.
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 ئتمانية لرفيد

 ALUMINIUM GCHOURI

LAOUAMRA MARKAZIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية لرفيد

شاجع مالك  بن مرحل’ زنقة طنجة, 

عماجة  ملحيط, طابق  لثاني جقم:14 

، 92000،  لعر ئش  ملغرب

 ALUMINIUM GCHOURI

 LAOUAMRA MARKAZIA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 
طنجة’ جقم:14, عماجة  ملحيط طابق 

 لتاني  لعر ئش 92000  لعر ئش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
5045

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   08
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 ALUMINIUM GCHOURI

.LAOUAMRA MARKAZIA
:  عمال  بإ6جاز  غرض  لشركة 

مختلفة,  ملنيوم, نجاجة, تجاجة.
زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
طنجة’ جقم:14, عماجة  ملحيط طابق 
92000  لعر ئش   لتاني  لعر ئش 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد محسن كشوجي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محسن كشوجي عنو نه) ( 
 لعو مرة  ملركزية, ج وقيادة  لعو مرة 

92000  لعر ئش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد محسن كشوجي عنو نه) ( 
 لعو مرة  ملركزية, ج وقيادة  لعو مرة 

92000  لعر ئش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعر ئش  بتاجيخ 29 6نا6ر 

2020 تحت جقم 45.
753I
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موثق)جشيد  جهمي(

 MRM PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

موثق)جشيد  جهمي(
 قامة  لرحمة شاجع عبد  لكريم 

 لخطابي  لطابق  الول شقة 1 كليز 
مر كش ، 40000، مر كش  ملغرب

 MRM PROMOTION
IMMOBILIERE  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 9 سانية 
بوعميف فنيش زنقة هاشمي طيال  - 

11000 سال  ملغرب.
تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.19479

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 07 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
»9 سانية بوعميف فنيش زنقة هاشمي 
إلى  سال  ملغرب»   11000  - طيال  
 03 »دو ج عين د د  طريق  كاد6ر كلم 

- 40000 مر كش   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ  بسال    البتد ئية 

2020 تحت جقم 34070.
754I

alexi

YANIS PRESTIGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

alexi
 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4 éme étage n 19 ، 20300،
casablanca maroc

YANIS PRESTIGE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 23 شاجع 

 لياسمين مر�سى سلطان  لد ج 
 لبيضاء 20300  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
450719

 11 عقد حر مؤجخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 درنبف 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 YANIS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. PRESTIGE
مركز   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

تجميل تصفيفة  لشعر.
 23  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
شاجع  لياسمين مر�سى سلطان  لد ج 
20300  لد ج  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 300.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 3.000   : بد وي  سمية   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 3000  : بد وي  سمية    لسيدة 

بقيمة 100 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بد وي  سمية   لسيدة 
شاجع دي ال ريفوند  إلقامة في   39
 8 3 شقة  2  لدجج ج  لطابق  حد6قة 

20300  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  بد وي  سمية   لسيدة 
شاجع دي ال ريفوند  إلقامة في   39
 8 3 شقة  2  لدجج ج  لطابق  حد6قة 

20300  لد ج  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

درنبف 2019 تحت جقم 723390.
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

سويس دستغيبسيون ش.م.م 
SWISS DISTRIBUTION SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شاجع  ملغرب  لعربي جقم 2  لطابق 
 ألول تطو ن ، 93000، تطو ن 

 ملغرب
سويس دستغيبسيون ش.م.م 

 SWISS DISTRIBUTION SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

 ملغرب  لعربي جقم -02  لطابق 1 
تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

22227
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : سويس 
 SWISS ش.م.م  دستغيبسيون 

.DISTRIBUTION SARL
:  لتغد6ة  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لعامة.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 1 -02  لطابق  جقم   ملغرب  لعربي 

تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 334   : محمد  مساس   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 333   : أمساس  عادل   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 333   : أمساس  حمزة   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد أمساس عنو نه) ( 

شاجع  لفنيدق جقم 80  ملحنش  لثاني 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.

عنو نه) (  أمساس  عادل   لسيد 

شاجع  لفنيدق جقم 80  ملحنش  لثاني 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.

عنو نه) (  أمساس  حمزة   لسيد 

شاجع  لفنيدق جقم 80  ملحنش  لثاني 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد أمساس عنو نه) ( 

شاجع  لفنيدق جقم 80  ملحنش  لثاني 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب

عنو نه) (  أمساس  عادل   لسيد 

شاجع  لفنيدق جقم 80  ملحنش  لثاني 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   15 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0020.
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 ABARHOUN أبرهون إرنت

EVENTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شاجع  ملغرب  لعربي جقم 2  لطابق 

 ألول تطو ن ، 93000، تطو ن 

 ملغرب

 ABARHOUN أبرهون إفنت

EVENTS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 09 

أبريل إقامة وسيم جقم 89 تطو ن - 

93000 تطو ن  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.21923
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج حل   2020 6نا6ر   02  ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 ABARHOUN إفنت  أبرهون 
EVENTS  مبلغ جأسمالها 1.205.000 
دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
09 أبريل إقامة وسيم جقم 89 تطو ن 
 : تطو ن  ملغرب نتيجة ل   93000  -

 لخساجة.
شاجع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
2  لطابق  ألول  جقم   ملغرب  لعربي 

تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب. 
و عين:

و  محمد   لقري�سي   لسيد)ة( 
عنو نه) ( شاجع  ملغرب  لعربي جقم 2 
 لطابق  ألول  93000 تطو ن  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   21 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0110.

757I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE AUJEMAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE AUJEMAT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 79 
 لحي  لصناعي تاسيال 3 تكوين - 

80000  كاد6ر  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.22931

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 6نا6ر   07 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

باعال  عمر   )ة(  تفويت  لسيد 
201 حصة  رتماعية من أصل 210 
حصة لفائدة   لسيد )ة( لحسن باعال 

بتاجيخ 07 6نا6ر 2020.
 9 باعال  عمر  )ة(  تفويت  لسيد 
 210 أصل  من  حصة  رتماعية 
حصة لفائدة   لسيد )ة( جشيد باعال 

بتاجيخ 07 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   07 بتاجيخ  باكاد6ر    لتجاجية 

2020 تحت جقم 89498.
758I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 TODAY CONSULTANCY
AND SERVICES CENTER

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شاجع  ملغرب  لعربي جقم 2  لطابق 
 ألول تطو ن ، 93000، تطو ن 

 ملغرب
 TODAY CONSULTANCY AND
SERVICES CENTER  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 

 لجيش  مللكي عماجة هنية 2  لطابق 
4 شقة جقم 10  - 93000 تطو ن 

 ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.21311

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرج   2019 درنبف   27 في   ملؤجخ 
ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 
 TODAY ذ ت  لشريك  لوحيد 
 CONSULTANCY AND SERVICES
 100.000 مبلغ جأسمالها     CENTER
دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
2  لطابق   لجيش  مللكي عماجة هنية 
تطو ن   93000  -   10 جقم  شقة   4

 ملغرب نتيجة ل :  لخساجة.

و حدد مقر  لتصفية ب 08 شاجع 

 93000  - تطو ن   01 زنقة  طهر ن 

تطو ن  ملغرب. 

و عين:

و  محمد   لقري�سي   لسيد)ة( 

جقم  شاجع  ملغرب  لعربي  عنو نه) ( 

 93000 تطو ن  02  لطابق  ألول 

تطو ن  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   22 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0119.

759I

CABINET IMFI CONSEIL

STE MATSCORR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET IMFI CONSEIL

حي  لسالم، 13، شاجع  لشعيبية 

طالل،  لجد6دة. ، 24000،  لجد6دة 

 ملغرب

STE MATSCORR   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لزنقة 

32، جقم 8، شاجع فاجن،  لجد6دة. - 

24000  لجد6دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

12241

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.  MATSCORR

 1-  : بإ6جاز  غرض  لشركة 

و لحما6ة.  في  ملو د   الستشاجة 

رميع  بيع   3- خدمات.  تقد6م   2-

 ملنتورات  ملحلية و لدولية..

:  لزنقة  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 - 8، شاجع فاجن،  لجد6دة.  32، جقم 

24000  لجد6دة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

  : مستق�سى  عبد  لحق   لسيد 

500 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 

  : مستق�سى  . لسيدة فاطمة  لزهر ء 

500 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

مستق�سى  عبد  لحق   لسيد 

24000  لجد6دة  عنو نه) (  لجد6دة 

 ملغرب.

 لسيدة فاطمة  لزهر ء مستق�سى 

24000  لجد6دة  عنو نه) (  لجد6دة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة فاطمة  لزهر ء مستق�سى 

24000  لجد6دة  عنو نه) (  لجد6دة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد6دة  بتاجيخ 30 6نا6ر 

2020 تحت جقم 24752.

720I

 برتون محمد

 LES PIONNIERS DE

L’EXCELLENCE PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 برتون محمد

149 حي  زلي بلوك 2 زنقة سطات 

مر كش ، 40000، مر كش  ململكة 

 ملغربية
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 LES PIONNIERS DE

L’EXCELLENCE PRIVE  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  قامة 

فجوة  لطابق  الول مكت  

جقم 5 شاجع  لصويرة مر كش 

MARRAKECH 40000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102527

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LES  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 PIONNIERS DE L’EXCELLENCE

. PRIVE

تدجيس   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

جوض  ألطفال،  بتد ئي   لتميز، 

ثانوي،  لتكوين  ملنهي،   عد دي 

للمد جس   القسام  لتحضيف6ة 

 لكبفى، دج سة وجياضة،

-  إلد جة و لتشغيل

مباشرة  وإد جة  وتشغيل  إنشاء   -

للمؤسسات  وسيط  طريق  عن  أو 

ذ ت  المتياز  لخاص،   لتعليمية 

ثانوية  سيما  بتد ئية  عد د6ة  وال 

 القسام  لتحضيف6ة للمد جس  لعليا 

 (Grandes Ecoles )CPGE فئة 

و ملهنية.

تدجي   لنخبة  في  -  ملساهمة 

 لعلمية و لتقنية و لرياضية

-  لتدجي   ملنهي و لتعليم  ملستمر.

- تقد6م  لخدمات؛

مع  ملنظمات  شر كات  إقامة   -

مشاجيع  لتحقيق  و لدولية   لوطنية 

تعليمية وتدجيبية رد6دة؛

رميع  لتد بيف  لالزمة  -  تخاذ 
تحقيق  ألهد ف  ملذكوجة  لضمان 
ضمان  خالل  من  سيما  وال  أعاله، 
مع  لسلطات   لرو بط  لالزمة 
 ملختصة و لهيئات  ملتخصصة ذ ت 
أو  لوطني  و لخاص   لطابع  لعام 
لها  توفر  أن  6مكن  و لتي  أو  لدولي، 
 ملساعدة  ملاد6ة أو  ملساهمة في أي 

قدجة على نجاح مهمتها وأهد فها.
و الستغالل  ملباشر  -  إلد جة 
قبل  ألشخاص  ملتدخلين  من  أو 
أماكن  لحياة  لضروجية  رميع  في 
إلقامة وترميم أعضاء هيئة  لتدجيس 
رميع  وكذلك  و لتالميذ  و إلد جيين 
محيط  في   ملساحات  لتجاجية 
 ملدجسة أو أي مؤسسة أخرى للتعليم 
دوج ت  لتعليم  في  و لتميز   لخاص 
ثانوي،  القسام   بتد ئي  عد دي 
 ،CPGE  لتحضيف6ة للمد جس  لكبفى 

بما في ذلك دج سة وجياضة؛
أو  رميع  لخدمات  تنظيم   -
 ألنشطة  لالزمة للطالب أو  ملوظفين؛
- شر ء أو بيع أو تأريف أو  ستخد م 
رميع  الليات  لالزمة  وتشغيل 

لنشاطها؛
و ملو د  رميع  لخدمات  توفيف   -

و للو زم  ملتعلقة بنشاطها؛
إنتاج  ملو د  لتعليمية   -

و لد6الكتيكية  لالزمة
وتطوير و ستغالل رميع  -  قتناء 
بر ء ت  الختف ع و لعالمات  لتجاجية 
و لتف خيص  و لرسومات  و لنماذج 
أو غيفها من حقوق  مللكية  لفكرية 
مباشرة  غيف  أو  مباشرة  أو  ملتعلقة 

بموضوع  لشركة. 
:  قامة  عنو ن  ملقر  الرتماعي 
فجوة  لطابق  الول مكت  جقم 5 شاجع 
 MARRAKECH مر كش   لصويرة 

40000 مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .
جأسمال  لشركة:   مبلغ 

4.000.000 دجهم، مقسم كالتالي:
 13.200   :  لسيدة  ملتاوكي ثوجية 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد كر ك�سي محمد :  13.200 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

  : كريستوف  بوكيل   لسيد 

دجهم   100 بقيمة  حصة   13.200

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

ثوجية عنو نه) (   لسيدة  ملتاوكي 

طريق  لد ج   29 6اسمين جقم   قامة 

 لبيضاء  40000 مر كش  ملغرب.

 لسيد كر ك�سي محمد عنو نه) ( 

 40000 د مر كش   2 مسيفة   79 جقم 

مر كش  ملغرب.

كريستوف  بوكيل   لسيد 

ثانوية  6كسيالنس  ملد6نة  عنو نه) ( 

 لخضر ء  43150 بنجرير  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

فاطمة  لال  بوسة   لسيدة 

عنو نه) ( جقم 79 مسيفة 2 د مر كش 

40000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112142.

721I

MARGEST SARL AU

ASTREL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MARGEST SARL AU

272 تجزئة  لعزوزية مر كش ، 

40000، مر كش  ملغرب

ASTREL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دكان جقم 

01 تجزئة أ 25  لشطر 1 تمنصوجت 

مر كش - 40000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102273

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   30

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ASTREL

:  الشغال  غرض  لشركة بإ6جاز 

 لعامة  و  لبناء

 الستيف د و  لتصد6ر..

عنو ن  ملقر  الرتماعي : دكان جقم 

01 تجزئة أ 25  لشطر 1 تمنصوجت 

مر كش - 40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 دجهم، مقسم كالتالي:

 10.000   : سعد  بوسنة   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سعد  بوسنة   لسيد 

 بو ب مر كش رهة 20 عماجة 49 جقم 

15 مر كش 40000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  سعد  بوسنة   لسيد 

 بو ب مر كش رهة 20 عماجة 49 جقم 

15 مر كش 40000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   13 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112245.

722I
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STE FACILITY.CASH 

STE DIZA LUX SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

STE DIZA LUX SARL AU  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شركة  
د6ز  ليكس ش.م.م ذ ت شريك 

GUERCIF MAROC 35100 - وحيد
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
1281

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 أكتوبر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. DIZA LUX SARL AU
أشغال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
مختلفة  ، تفاوض، وسيط خدمات.

شركة    : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
د6ز  ليكس ش.م.م ذ ت شريك وحيد 

.GUERCIF MAROC 35100 -
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مرو ن  6كن     لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مرو ن  6كن     لسيد 

ررسيف  حمو  لبطمة  دو ج  والد 

35100 ررسيف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  مرو ن  6كن     لسيد 

ررسيف  حمو  لبطمة  دو ج  والد 

35100 ررسيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بجرسيف  بتاجيخ 20 6نا6ر 

2020 تحت جقم 725.

723I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

 SOCIETE DE

 CONSTRUCTION

 IMMOBILIERE UNIVERS

 TOURS )S.C.I. UNIVERS

(TOURS-SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE DE CONSTRUCTION

 IMMOBILIERE UNIVERS

TOURS

(S.C.I. UNIVERS TOURS-SARL(

 تفويت حصص عن طريق  لصدقة 

– تحيين  لقانون  ألسا�سي وإعادة 

صياغته

بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ   : أوال 

تصدق  لسيد   03/02/2020 في 

سبيل  لصدقة  على  تزنيتي   حمد 

من  حصة  رتماعية   144.250 ب 

تحذف  للو حدة  دجهم   100 فئة 

حصة   234.250 مجموع  ل  من 

دجهم   100 فئة  من   رتماعية 

للو حدة  لتي 6ملكها في شركة :

 SOCIETE DE

 C O N S T R U C T I O N

IMMOBILIERE UNIVERS TOURS

S.C.I. UNIVERS TOURS-(

.(SARL

محدودة،  مسؤولية  ذ ت  شركة 
6ورد  دجهم،   30.000.000 جأسمالها 
بأكاد6ر،  ملنطقة  مقرها  الرتماعي 
مقيدة  20 غشت،  شاجع   لسياحية، 
 2129 بالسجل  لتجاجي تحت عدد 
بأكاد6ر،  لدى  ملحكمة  لتجاجية 
زورته  لسيدة نعيمة  على شركائه، 
و بنه  حصة)،   40.775) أبو  الزهاج 
 23.100)  لسيد محمد خليل تزنيتي 
و بنته  لسيدة نبيلة تزنيتي  حصة)، 

)40.775 حصة)،
بتاجيخ  مد والتها  إثر  على   : ثانيا 
قرجت  لجمعية    04/02/2020
 لعامة  لعاد6ة وغيف  لعاد6ة للشركاء 

ما 6لي :
طريق  عن  معا6نة  لتفويت   1-
 لصدقة  ملذكوج  لذي ال 6توقف على 

ترخيص مسبق،
و ملتصدق  -2  عفاء  ملتصدق 

عليهم من أي تبليغ،
تحد6د  لتوزيع  لجد6د ل   3-
300.000 حصة  لتي تكون جأس  ملال 
30.000.000 دجهم   الرتماعي  لبالغ 

كالتالي :
-  لسيد  حمد تزنيتي              90.000    

حصة
أبو  الزهاج        نعيمة  -  لسيدة 

45.000    حصة
تزنيتي        خليل  محمد  -  لسيد 

120.000  حصة
-  لسيدة نبيلة تزنيتي             45.000   

حصة
من  و7   2 تعد6ل  لفصلين   4-
للشركة  ملتعلقين   لقانون  ألسا�سي 
على  لتو لي باملساهمات وبرأس  ملال 

 الرتماعي،
تحيين  لقانون  ألسا�سي   5-

للشركة وإعادة صياغته.
تم إنجاز  إل6د ع  لقانوني   : ثالثا 
لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 
 لتجاجية بأكاد6ر بتاجيخ 10/02/2020  

تحت عدد 89507. 
ملخص قصد  لنشر

أحد  ملسيف6ن :  حمد تزنيتي

724I

 برتون محمد

 AKOR SARL AU
اكورش م م

 ذات الشريك الوحيد-
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 برتون محمد
149 حي  زلي بلوك 2 زنقة سطات 
مر كش ، 40000، مر كش  ململكة 

 ملغربية
AKOR SARL AU - كوجش م م 

ذ ت  لشريك  لوحيد- شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي  قامة 
فجوة مكت  جقم 5  لطابق  الول 
شاجع  لصويرة مر كش مر كش 

40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102521

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AKOR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 
SARL AU - كوجش م م ذ ت  لشريك 

 لوحيد-.
مكت    -  : غرض  لشركة بإ6جاز 
و لبحوث  و ملسوحات   لدج سات 

 لعلمية في  ملجال  ملعدني
-  لهندسة  ملعدنية،  سد ل 
في  ملجال  و الستشاج ت   لنصيحة، 

 ملعدني،
- أخذ عينات معدنية،

-  لتحليالت  لكيميائية 
و لتوصيف  ملعدني،

- تطوير عمليات  ملسالك  لتثمين 
في  ملجال  ملعدني،
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تحليل  مختبف ت  مر رعة   -
 لتعد6ن،

- عمليات تدقيق وحذ ت معالجة 
 لخام،

-  لتكوين  ملنهي في  ملجال  ملعدني،
في  وتصد6ر  لخدمات  -  ستيف د 

مجال  لتعد6ن
:  قامة  .عنو ن  ملقر  الرتماعي 
5  لطابق  الول  جقم  مكت   فجوة 
مر كش  مر كش  شاجع  لصويرة 

40000 مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .
 50.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
  : عبد  لرحمان  قد مي   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لرحمان  قد مي   لسيد 
جقم  تجزئة  ملصمودي  عنو نه) ( 
مر كش   40000 مر كش  تاجكة   75

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عبد  لرحمان  قد مي   لسيد 
 75 تجزئة  ملصمودي جقم  عنو نه) ( 
تاجكة مر كش 40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112132.
725I

 ئتمانية بيان حنان

اوريزيون
عقد تسييف حر ألصل تجاجي ) ألشخاص 

 ملعنويون(
عقد تسييف حر ألصل تجاجي

 وجيزيون
قي  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
  horision أعطى   2020 6نا6ر   15
 79997 بالسجل  لتجاجي   ملسجل 
حق  بمر كش  باملحكمة  لتجاجية 
لألصل  لتجاجي   لتسييف  لحر 
50قيساجية  لرفاق   لكائن ب مكت  
 - 12/20باب  كناو مر كش   د وز ل 

 atlas 40000 مر كش  ملغرب لفائدة

من  تبتدئ  سنة   3 ملدة   lavander

نونبف   21 و تنتهي في   2018 نونبف   22

قيمته  شهري  مبلغ  مقابل   2021

5.000 دجهم.

722I

ENTREPRISE RICH

ZRIGATTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ENTREPRISE RICH

 N°46BIS RUE TANGER RICH ،

52400، RICH MAROC

ZRIGATTE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي قصر  6ت 

 عمر رماعة كرس تعاللين  لريش 

ميدلت - 52400  لريش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

2313

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZRIGATTE

- شغال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

مختلفة.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : قصر  6ت 

تعاللين  لريش  كرس  رماعة   عمر 

ميدلت - 52400  لريش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  زنكوك عابد :  250 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

عبد   لسيد  لقاسمي  لناصري 

 100 بقيمة  حصة   250   :  لعزيز 

دجهم للحصة .

حصة   100   :  لسيد عزيز جشيد 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد عزيز سليمان :  100 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد عزيز موالي  مباجك :  200 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 100   :  لسيد عزيز عبد  لحفيظ 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عابد   لسيد  زنكوك 

ليساسفة  قامة قصبة  المين عماجة 

13 م س 03 جقة 13  لبيضاء  20190 

 لبيضاء  ملغرب.

عبد   لسيد  لقاسمي  لناصري 

زنقة  زموج حي   03  لعزيز عنو نه) ( 

 ملسيفة  لريش 52400  لريش  ملغرب.

 لسيد عزيز جشيد عنو نه) ( قصر 

52400  لريش   6ت  عمر  لريش 

 ملغرب.

عنو نه) (  سليمان  عزيز   لسيد 

حي  لشعبة   24 05  لرقم   لزنقة 

 لرشيد6ة 52000   لرشيد6ة  ملغرب.

موالي  مباجك  عزيز   لسيد 

صالح  لريش  قصر  6ت  عنو نه) ( 

52400  لريش  ملغرب.

عبد  لحفيظ  عزيز   لسيد 

صالح  لريش  قصر  6ت  عنو نه) ( 

52400  لريش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  عابد   لسيد  زنكوك 

ليساسفة  قامة قصبة  المين عماجة 

13 م س 03 جقة 13  لبيضاء 20190 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

02 فبف 6ر   البتد ئية بميدلت  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 28.

727I

nador conseil sarl au

FONCIERE DU RIF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

FONCIERE DU RIF  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  والد 

 بر هيم، طريق تويمة جقم 99  - 

22000  لناظوج  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

19223

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. FONCIERE DU RIF

:  النعاش  غرض  لشركة بإ6جاز 

 لعقاجي .

: حي  والد  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 -   99 جقم  تويمة  طريق   بر هيم، 

22000  لناظوج  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ملحمودي بومد6ن  :  500 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 500   :  لسيد  ملحمودي حكيم 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

بومد6ن   لسيد  ملحمودي 

طريق  حي  والد  بر هيم  عنو نه) ( 
22000  لناظوج   99 جقم  تويمة 

 ملغرب .
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 لسيد  ملحمودي حكيم  عنو نه) ( 
حي  والد   99 جقم   39 تويمة  طريق 

 بر هيم  22000  لناظوج   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بومد6ن   لسيد  ملحمودي 

طريق  حي  والد  بر هيم  عنو نه) ( 
22000  لناظوج   99 جقم  تويمة 

 ملغرب 

 لسيد  ملحمودي حكيم عنو نه) ( 
حي  والد   99 جقم   39 تويمة  طريق 

 بر هيم  22000  لناظوج  ملغرب 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضوج  بتاجيخ 02 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 172.

728I

مكت   لحسابات كمال مسيوي

SONTRAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

مكت   لحسابات كمال مسيوي

فضاء فاس 44 زنقة  بر هيم 

 لرود ني  لطابق 4 جقم 17 فاس ، 

30000، فاس  ملغرب

SONTRAM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 373 زنقة 
 بن خلدون ميسوج - 33250 ميسوج  

 ملغرب.
جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 21.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 6نا6ر   20 في   ملؤجخ 
قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 

من  أي  دجهم»   1.400.000«

 1.500.000« إلى  دجهم»   100.000«

مقاصة  إرر ء    : طريق  عن  دجهم» 

مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ج و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ   البتد ئية ببوملان  

2020 تحت جقم 25/2020.

729I

bbm audit

 CONCEPT CITY
ENGINEERING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

bbm audit
 OLAD MTAA, Rue Sehl

 Malouiya, bloc 1 –Temara-,
 Maroc. ، 12000، TEMARA

MAROC
 Concept City Engineering

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 73 ز وية 
شاجع عقبة  بن نافع وزنقة سبو, 
 لطابق  لثالث,  لشقة 12,  كد ل 

 لرباط - 10090  لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
142849

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Concept City Engineering
مكت    : بإ6جاز  غرض  لشركة 

دج سات وهندسة.
73 ز وية   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
سبو,  وزنقة  نافع  عقبة  بن  شاجع 
12,  كد ل   لطابق  لثالث,  لشقة 

 لرباط - 10090  لرباط  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
حموتامي  رمال  لد6ن   لسيد 
دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

حموتامي  رمال  لد6ن   لسيد 
جقم   11 حي  لسالم قطاع  عنو نه) ( 

737 سال 11030 سال  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
حموتامي  رمال  لد6ن   لسيد 
جقم   11 حي  لسالم قطاع  عنو نه) ( 

737 سال 11030 سال  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   11 بتاجيخ  بالرباط    لتجاجية 

2020 تحت جقم -.
770I

FIDEREC

HADIKA MARIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDEREC
 LOT MAATALLAH 1255

 ASKEJOUR ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HADIKA MARIA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(
 DERB 37 وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 ZEMRANE HART SOURA  -
.40000 MARRAKECH MAROC

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.22289
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج حل   2019 نونبف   04  ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
جأسمالها  مبلغ    HADIKA MARIA
مقرها  وعنو ن  دجهم   500.000,00
 DERB ZEMRANE  37  إلرتماعي 
 HART SOURA  - 40000
نتيجة   MARRAKECH MAROC
 CESSION LA TOTALITE DU  : ل 

.FONDS DE COMMERCE
 37 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
  DERB ZEMRANE HART SOURA
 .- 40000 MARRAKECH MAROC

و عين:

  LAURENCE  لسيد)ة( 
و   GENNARIE GENEVIEVE
 AIX-EN PROVENCE  7 عنو نه) ( 
 RUE LITTERA 12100 AIX EN
PROVENCE FRANCE كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   02 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 110872.
771I

موثق

KS IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

موثق
383 مكرج شاجع محمد  لخامس 
- جقم 9 -  لطابق  لثاني -  لد ج 

 لبيضاء  لد ج  لبيضاء، 383،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

KS IMMO شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 228 شاجع 
محمد  لخامش -  لطابق  لسابع 
-  ملكت  جقم 200  لد ج  لبيضاء 

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
403389

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2018 أبريل   24
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 KS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMMO
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منعش   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
و  لبيع و  لتصد6ر و  عقاجي،  لشر ء 
بصفة   الستيف د و  لتوزيع  لتجاجة  
رميع  لعمليات  لتجاجية  عامة 

 لصناعية و  لعقاجية .
عنو ن  ملقر  الرتماعي : 228 شاجع 
-  لطابق  لسابع  محمد  لخامش 
200  لد ج  لبيضاء  جقم  -  ملكت  

20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : خالد  صهدي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 1000  : خالد  صهدي    لسيد 

بقيمة 100 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  خالد  صهدي   لسيد 
 via roman°1812 valdobbaidene

.treviso 31100 treviso italie
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  خالد  صهدي   لسيد 
 via roman°1812 valdobbaidene
treviso it 31100 TREVISO ITALIE
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

ماي 2018 تحت جقم -.
772I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 AYRAMIN أيرمن بابر ش.م.م
PAPER SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شاجع  ملغرب  لعربي جقم 2  لطابق 
 ألول تطو ن ، 93000، تطو ن 

 ملغرب
 AYRAMIN أ6رمن بابر ش.م.م

PAPER SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع 
 ملغرب  لعربي جقم 02  لطابق  ألول 

تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

22229
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
أ6رمن   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 
 AYRAMIN PAPER ش.م.م  بابر 

.SARL
:  لتجاجة  بإ6جاز  غرض  لشركة 
بالجملة في  لوجق  لعادي أو  ملصقول.
شاجع   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
02  لطابق  ألول   ملغرب  لعربي جقم 

تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 334   : أمساس  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 333   : أمساس  عادل   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 333   : أمساس  حمزة   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد أمساس عنو نه) ( 
شاجع  لفنيدق جقم 80  ملحنش  لثاني 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.
عنو نه) (  أمساس  عادل   لسيد 
شاجع  لفنيدق جقم 80  ملحنش  لثاني 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.
عنو نه) (  أمساس  حمزة   لسيد 
شاجع  لفنيدق جقم 80  ملحنش  لثاني 

تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  أمساس  حمزة   لسيد 
تطو ن   80 جقم  شاجع  لفنيدق 

93000 تطو ن  ملغرب
 لسيد محمد أمساس عنو نه) ( 
تطو ن   80 جقم  شاجع  لفنيدق 

93000 تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   15 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 0021.

773I

STE HIBAD CONSEIL

AMINE ALUMINIUM
إعالن متعدد  لقر ج ت

STE HIBAD CONSEIL
 APPT2 N°10 LOTISSEMENT
 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC
AMINE ALUMINIUM »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: عماجة8  

محل قطاع 24 هكتاج  - - تماجة 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.23779
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 09 درنبف 2019
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
من  لسيد  مين  تفويت  لحصص 
6وسف  زد زي   لحفيان  لى  لسيد 

مجموع  لحصص 100 حصة
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
 ستقالة  ملسييف لسيد  لحفيان  مين 
وتعيين  لسيد زد زي 6وسف  ملسييف 

 لوحيد ملدة غيف محدودة
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
شاجع  تحويل  ملقر  الرتماعي  لى 
والد  قرية  حي  لفرح   2 جقم   لسالم 

مو�سى سال
قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 
13 من  4, 2, 7 و  تعد6يل  لبنود جقم 

 لنظام  السا�سي.

قر ج جقم 5:  لذي 6نص على ما6لي: 
تحيين  لنظام  السا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي:  
 ملقر  الرتماعي هو شاجع  لسالم جقم 

2 حي  لفرح قرية والد مو�سى سال
بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
مبلغ   في  محدد  جأسمال  لشركة 
6وسف  زد زي   : دجهم   10000,00

10000,00 دجهم
بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 
مبلغ   في  محدد  جأسمال  لشركة 
 100 مقسمة  لى  دجهم   10000,00

حصة : زد زي 6وسف  حصة100
على  6نص  13:  لذي  جقم  بند 
6وسف  زد زي  تعيين  لسيد  ما6لي: 

 ملسييف  لوحيد ملدة غيف محدودة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ  بالرباط    لتجاجية 

2020 تحت جقم 722.

774I

FIDAMINCOM

D & M CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDAMINCOM
 ANGLE BD LALLA YACOUT ET
 RUE EL ARAAR 9 RESIDENCE

 GALIS 4EME ETG APP 17 ،
2000، CASABLANCA MAROC

D & M CAR شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  قامة 
زين  جقم O 13  أللفة  لد ج  لبيضاء 

- 20480  لد ج  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455229
في  مؤجخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 D & M : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CAR

كر ء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياج ت.

:  قامة  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

زين  جقم O 13  أللفة  لد ج  لبيضاء 

- 20480  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 2.500   : قاصد   لسيد  دجيس 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 2.500   : مصطفى  مهلي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  قاصد   لسيد  دجيس 

مجموعة  1 عماجة 2 شقة 7 طابق 1 

 27000 فضاء ت  ملحيط  لنو صر 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  مهلي  مصطفى   لسيد 

عين  لشق   تماجة  شاجع   239 جقم 

20470  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

حي   لسيد أ6من كبوح عنو نه) ( 

 148 عماجة  تجزئة  لنسيم   لنسيم 

جقم 3 20000  لد ج  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 - بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

تحت جقم -.

775I

bah blesson foods morocc

 BAH BLESSONS FOOD
MOROCCO - BBFM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

bah blesson foods morocc

 ملركز  لرئي�سي: 42 شاجع زجقطوني 

 لطابق 2 شقة 2  لد ج  لبيضاء  لد ج 

 لبيضاء، 20030،  لد ج  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية

 BAH BLESSONS FOOD

MOROCCO - BBFM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  ملركز 

 لرئي�سي: 42 شاجع زجقطونيالطابق 2 

شقة 2  لد ج  لبيضاء   لد ج  لبيضاء 

20030   لد ج  لبيضاء  ململكة 

 ملغربي

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

453113

في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BAH  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 BLESSONS FOOD MOROCCO

.- BBFM

ستيف د   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

وتجاجة  ملنتجات  لزج عية  وتصد6ر 

 لغذ ئية.

:  ملركز  عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 لرئي�سي: 42 شاجع زجقطونيالطابق 2 

شقة 2  لد ج  لبيضاء   لد ج  لبيضاء 

20030   لد ج  لبيضاء  ململكة 

 ملغربي.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة مريم  لشفيفي :  1 حصة 
بقيمة 100 دجهم للحصة .

 99   :  لسيد ستيف باه بليسون 
حصة بقيمة 9.900 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

بليسون  باه  ستيف   لسيد 
PB 2884  بيدران   18 عنو نه) ( 

2884  بيدران ساحل  لعاج.
 لسيدة مريم  لشفيفي عنو نه) ( 
سيدي  حسني  39  لتقسيم  جقم 
20270  لد ج  معروف  لد ج  لبيضاء 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
بليسون  باه  ستيف   لسيد 
PB 2884  بيدران   18 عنو نه) ( 

2884  بيدران ساحل  لعاج
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم -.
772I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SALAE LOCATION SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقم بلوك 2 جقم 07  لسماجة ، 

ES-SMARA MAROC ،72000
  STE SALAE LOCATION SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 AV وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 HASSAN II N° 40 ES SEMARA -
72000  ملغرب  لسماجة.
إنشاء فرع تابع للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.1577

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج   2019 شتنبف   23 في   ملؤجخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
 STE SALAE LOCATION  لتسمية 
و  لكائن    SARL SUCCURSALE
 N°290 RIAD ZITOUNE بالعنو ن 
MEKNES  - 50000 مكناس  ملغرب 
متقي  طرف  لسيد)ة(  من  و  ملسيف 

حسناء.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسماجة  بتاجيخ 10 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 22/2020.

777I

مكت   ملحاسبة

JTS PLANCHER SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

مكت   ملحاسبة

13 شاجع يعقوب  ملنصوج جقم 

14/13 تطو ن ، 93000، تطو ن 

 ملغرب

JTS PLANCHER SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي كلم3.5 

طريق و د لو بني معدن - 93000 

تطو ن  ملغرب.

وفاة شريك

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.2874

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تم  إلعالم  6نا6ر   28  ملؤجخ في 

و  بوفاة  لشريك   6مان  لعسري 

 
ً
تبعا على  لوجثة  حصصه  توزيع 

6وليوز   17 في  لرسم  إلج ثة  ملؤجخ 

2017 بالشكل  ألتي :

 129  لسيد)ة( طاجق  لعسري  ،  

حصة .

 لسيد)ة(  المين  لعسري  ،  142 

حصة .

 142  لسيد)ة( حمزة  لعسري  ،  

حصة .

 لسيد)ة( محمد  لعسري  ،  142 

حصة .

 71   ،  لسيد)ة(  ميمة  لعسري  

حصة .

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   04 بتاجيخ   البتد ئية بتطو ن  

2020 تحت جقم 212.

778I
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METROPOLE BUSINESS CENTER

 MOROCCO INVEST &
FASHION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شاجع  لزجقطوني  لطابق3 ،  
جقم8   لد ج  لبيضاء ، 20320،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

 MOROCCO INVEST &

FASHION شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طوج  لتصفية(

 ANGLE وعنو ن مقرها  إلرتماعي

 ABOU EL WAKT & TOULOUT

 BRAICHA N°2 CASABLANCA

.- 20040 CASABLANCA MAROC

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.379417

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرج   2019 درنبف   09 في   ملؤجخ 

ذ ت مسؤولية محدودة  حل شركة 

 MOROCCO ذ ت  لشريك  لوحيد 

مبلغ    INVEST & FASHION
وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 

 ANGLE ABOU EL مقرها  إلرتماعي

 WAKT & TOULOUT BRAICHA

 N°2 CASABLANCA - 20040

نتيجة ل   CASABLANCA MAROC

: عدم نشاط  لشركة..

 ANGLE و حدد مقر  لتصفية ب 

 ABOU EL WAKT & TOULOUT

 BRAICHA N°2  - 20040

 .CASABLANCA MAROC

و عين:

   Ghizlane  لسيد)ة( 

 Rue  5 عنو نه) (  و   MANSOUR

 IMPASSE HASSANE HAY EL

 HANA Casablanca 20040

كمصفي   CASABLANCA MAROC

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 30 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

درنبف 2019 تحت جقم 725332.

779I

FIDULIMAR

S.T.2
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

S.T.1 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي مركز 
 كنيون  - 45300 تنغيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
485

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.S.T.1 : إلقتضاء بمختصر تسميتها 
: مقاول في  غرض  لشركة بإ6جاز 

 الشغال  ملختلفة و  لبناء
  négociant    تارر

بالتنقيط                  نظام  لسقي  تثبيث 
.

مركز   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 كنيون  - 45300 تنغيف  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد منصوجي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد منصوجي  عنو نه) ( 

مركز  كنيون  45300 تنغيف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد محمد منصوجي  عنو نه) ( 

مركز  كنيون  45300 تنغيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   13 بتاجيخ  بتنغيف    البتد ئية 

2020 تحت جقم -.

780I

fiduciaire de l’avenir

YA IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire de l›avenir
  لنوج21 زنقة   لزنبق حي  لر حة 

 لد ج  لبيضاء ، 20200،  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

YA IMMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 40 
زنقة القحو ن حي  لر حة   لد ج 

 لبيضاء - 20200  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452799

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 YA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMMO

غرض  لشركة بإ6جاز : شر ء ،بناء 
كل   وبيع  تسييف  كر ء،   ، ، ستغالل 
 لعقاج ت وكل  لعمليات  الستثماجيةو 

 لعقاجية  ملتعلقةبالهدفاالرتماعي..
 40  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
حي  لر حة   لد ج  زنقة القحو ن 
20200  لد ج  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيدة  لهام بر دة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد ميكو محمد  :  500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد   ميكو   لسيد 
كاجطو  نفا  لعال  زنقة شاتينيي فيال 
20170  لد ج   لعليا  لد ج  لبيضاء 

 لبيضاء.  ملغرب.
عنو نه) (  بر دة   لسيدة  لهام 
كاجطو  نفا  لعال  زنقة شاتينيي فيال 
20170  لد ج   لعليا  لد ج  لبيضاء 

 لبيضاء.  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  محمد   ميكو   لسيد 
كاجطو  نفا  لعال  زنقة شاتينيي فيال 
20170  لد ج   لعليا  لد ج  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 14 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730841.
781I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

AFRICA GREEN LINK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة تانسيفت عماجة 18 شقة 12 

 كد ل ، 10090،  لرباط  ملغرب
AFRICA GREEN LINK شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 
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 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي مجموعة 
فتوح جقم 19 حي و دي  لذه   - 

12000 تماجة  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.124773

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرج حل  27 درنبف   ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    AFRICA GREEN LINK
وعنو ن  دجهم   10.000 جأسمالها 
مقرها  إلرتماعي مجموعة فتوح جقم 
19 حي و دي  لذه   - 12000 تماجة 
:  نكماش  لسوق  ل  نتيجة   ملغرب 
بطلبيات  وعدم  لتوصل   لخاججي 

الكثف من سنتين.
و حدد مقر  لتصفية ب مجموعة 
 - و دي  لذه    حي   19 جقم  فتوح 

12000 تماجة  ملغرب. 
و عين:

و  6اتربي  محمد    لسيد)ة( 
حي  هلسنكي  زنقة   20 عنو نه) ( 
10040  لرباط  ملغرب   ملحيط  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق 
مجموعة فتوح   :  ملتعلقة بالتصفية 

جقم 19 حي و دي  لذه  
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ  بتماجة    البتد ئية 

2020 تحت جقم 3132.

782I

FIDULIMAR

L.B.3
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

L.B.3 شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج  

تفريت  كنيون - 45300 تنغيف 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

487

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   04

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.L.B.3 : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

: مقاول في   غرض  لشركة بإ6جاز 

 لبناء و  الشغال  ملختلقة

     NEGOCIANT    تارر

تثبيث  نظمة  لسقي بالتنقيط                

دو ج    : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

تفريت  كنيون - 45300 تنغيف  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة زنو  مالل :  2.500 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 2.500   :  لسيد لحسن بو 6كيط 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة زنو  مالل عنو نه) ( دو ج  

تفريت  كنيون 45300 تنغيف  ملغرب.

 لسيد لحسن بو 6كيط عنو نه) ( 

تنغيف   45300 تفريت  كنيون  دو ج  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة زنو  مالل عنو نه) ( دو ج  

تفريت  كنيون 45300 تنغيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   13 بتاجيخ  بتنغيف    البتد ئية 

2020 تحت جقم -.

783I

CABINET LAAROUSSI CONSEIL

 STE PRÉSIDENT
DÉVELOPPEMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

CABINET LAAROUSSI CONSEIL
 BD DES FAR CASABLANCA 42
ETAGE 7 عم\لة   لد ج  لبيضاء، 

20000،  لد ج  لبيضاء  ملغرب
 STE PRÉSIDENT

DÉVELOPPEMENT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 50,طريق 
أوالد زيان - 20000    لد ج  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.730072

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2015 6وليوز   31 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
بكوج  )ة(  ملهدي  تفويت  لسيد 
147.515 حصة  رتماعية من أصل 
)ة(  حصة لفائدة   لسيد   433.870
6وليوز   31 بتاجيخ  غزو ن  سفيان  

.2015
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 4390.
784I

موثق

CAP INTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

موثق
 AV MOHAMED V 4EME 147

 ETAGE N°8 147 AV MOHAMED
 V 4EME ETAGE N°8، 90000،

TANGER MAROC
CAP INTER شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي ز وية شاجع 

 لجيش  مللكي و زنقة بوجتو عماجة 

 لزهوج 1  لطابق 1، شقة جقم 3. - 

90000 طنجة  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.11811

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2009 ماجس   05 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

 STEPHANIE )ة(  تفويت  لسيد 

 MARDJANE  NEDJAH 3.000

 3.000 أصل  من  حصة  رتماعية 

 STE LV )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بتاجيخ   INVESTISSEMENT SARL

05 ماجس 2009.

 THOMAS )ة(  تفويت  لسيد 

 ANDRE PAUL CAILLEUX 2.995

 3.000 أصل  من  حصة  رتماعية 

 STE LV )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بتاجيخ   INVESTISSEMENT SARL

05 ماجس 2009.

 THOMAS )ة(  تفويت  لسيد 

ANDRE PAUL CAILLEUX 1 حصة 

حصة   3.000 أصل  من   رتماعية 

 LUCIEN ADRIEN )لفائدة   لسيد )ة

DELZECHI بتاجيخ 05 ماجس 2009.

 THOMAS )ة(  تفويت  لسيد 

ANDRE PAUL CAILLEUX 1 حصة 

حصة   3.000 أصل  من   رتماعية 

 JEROM MARIE )ة(  لفائدة   لسيد 

 JEAN MARTIN DE FREMONT

بتاجيخ 05 ماجس 2009.

 THOMAS )ة(  تفويت  لسيد 

 ANDRE PAUL CAILLEUX 1

 3.000 أصل  من  حصة  رتماعية 

  AKENAN )ة( حصة لفائدة   لسيد 

LUDOVIC بتاجيخ 05 ماجس 2009.

 THOMAS )ة(  تفويت  لسيد 

ANDRE PAUL CAILLEUX 1 حصة 

حصة   3.000 أصل  من   رتماعية 

 BABACAR LUIS )ة(  لفائدة   لسيد 

 05 بتاجيخ   MAMOUR NIANG

ماجس 2009.
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 THOMAS )ة(  تفويت  لسيد 
 ANDRE PAUL CAILLEUX 1
 3.000 أصل  من  حصة  رتماعية 
  IDRISS )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 
ماجس   05 بتاجيخ   BARNOUSSI

.2009
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
ماجس   24 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2010 تحت جقم 1029.
785I

موثق

CAP INTER
إعالن متعدد  لقر ج ت

موثق
 AV MOHAMED V 4EME 147

 ETAGE N°8 147 AV MOHAMED
 V 4EME ETAGE N°8، 90000،

TANGER MAROC
CAP INTER »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: ز وية 
شاجع  لجيش  مللكي و زنقة بوجتو 

عماجة  لزهوج 1  لطابق 1، شقة جقم 
3. - 90000 طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.11811

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 14 نونبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

فسخ  لشركة  
على  6نص  :  لذي   2 جقم  قر ج 
بريان  محمد  تعين  لسيد  ما6لي: 
حامل لبطاقة  لتعريف  لوطنية عدد 

B18042 مصفي للشركة 
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
للمصفي  لسيد  منح  لضالحية 
محمد بريان ببيع  لعقاج ت موضوع 
و   72244/02  لرسم  لعقاجي عدد 

72243/02
على  6نص  4:  لذي  جقم  قر ج 
تحويل  ملقر  لقانوني للشركة  ما6لي: 
 لى  ملنطقة  لصناعية رزنا6ة أزيج، 
بقعة جقم 493 جقم 9، طنجة، و ذلك 

كمقر للتصفية.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 32:  لذي 6نص على ما6لي: 
 لتصفية و تعين  ملصفي للشركة

بند جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 
 ملقر  الرنماعي

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   13 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 285.
782I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

STE LABAOUI TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

STE LABAOUI TRAVAUX شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي  كدز - 

47050 ز كوجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
3113

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   29
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LABAOUI TRAVAUX
 TRAVAUX : غرض  لشركة بإ6جاز

.DIVERS OU CONSTRUCTION
عنو ن  ملقر  الرتماعي : حي  كدز - 

47050 ز كوجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد موالي  ملهدي لبعوي :  100 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
لبعوي  موالي  ملهدي   لسيد 

 47050 حي  كدز  كدز  عنو نه) ( 
ز كوجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
لبعوي  موالي  ملهدي   لسيد 

 47050 حي  كدز  كدز  عنو نه) ( 
ز كوجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   10 بتاجيخ   البتد ئية بز كوجة  

2020 تحت جقم 20.

787I

MITAK CONSEIL

ٱكيس كار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

ٱكيس كاج  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  7 شاجع 

موالي 6وسف  لطابق  لسفلي محل 

22  ملعاجيف - 20120  لد ج لبيضاء 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

455555

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

ٱكيس   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

كاج .

تأريف   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياج ت دون سائق.

7 شاجع    : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

موالي 6وسف  لطابق  لسفلي محل 

20120  لد ج لبيضاء   - 22  ملعاجيف 

 ملغرب .

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  سميف  كسمامض :  2.500 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 2.500   :  لسيد  كسمامض علي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

  لسيد سميف  كسمامض : 2500 

بقيمة 100 دجهم.

 2500  : علي   لسيد  كسمامض 

بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

سميف  كسمامض   لسيد 

 01 02  لطابق  زنقة   20 عنو نه) ( 

20420  لد ج  لبيضاء  حي  لسماجة  

 ملغرب.

 لسيد  كسمامض علي عنو نه) ( 

أملانيا برلين 10178 برلين أملانيا .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  كسمامض علي عنو نه) ( 

أملانيا برلين 10178 برلين أملانيا 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729518.

788I
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AUDINET

 PIOCHE D'OR
PROMOTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تغييف تسمية  لشركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 03
 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
 PIOCHE D'OR PROMOTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  الرتماعي  197 شاجع 

 ملقاومة طابق 2 - 20000  لد ج 
 لبيضاء   ملغرب.

تغييف تسمية  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

4213
 بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تغييف   2020 6نا6ر   09 في   ملؤجخ 
 PIOCHE D’OR« تسمية  لشركة من
. «VESCONS« إلى «PROMOTION
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 07 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729918.
789I

BUSINESS FOREVER

SAMARBOR AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS FOREVER
71 إقامة  بن بطوطة تقاطع  بن 
بطوطة و عبد  لكريم  لد6وجي 

 لطابق  ألول جقم 3 ، 20000،  لد ج 
maroc لبيضاء 

SAMARBOR AGRI شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 71 إقامة 
 بن بطوطة تقاطع  بن بطوطة و 

عبد  لكريم  لد6وجي  لطابق  ألول 
جقم 3  - 20370   لد ج  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

453993

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   04

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAMARBOR AGRI

غرض  لشركة بإ6جاز :   الستغالل 

 لزج عي لألج �سي.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : 71 إقامة 

 بن بطوطة تقاطع  بن بطوطة و عبد 

  3  لكريم  لد6وجي  لطابق  ألول جقم 

- 20370   لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لحكيم  لصادقي :  40 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 30   : محسين  لعمرتي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد  حمد  لصادقي :  30 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لحكيم  لصادقي   لسيد 
زنقة  دجيس   4 عماجة  عنو نه) ( 

شباكو ع ب  1  لد ج  لبيضاء   ملغرب .

 لسيد محسين  لعمرتي عنو نه) ( 
 1   59 جقم  د  بلوك  جياض  لسالم 

 ملحمد6ة  ملغرب .

 لسيد  حمد  لصادقي عنو نه) ( 
عماجة 4 زنقة  لسرران  دجيس شباكو 
جقم 4 ع ب  1  لد ج  لبيضاء   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لحكيم  لصادقي   لسيد 
زنقة  دجيس   4 عماجة  عنو نه) ( 

شباكو ع ب  1  لد ج  لبيضاء   ملغرب 

 لسيد محسين  لعمرتي عنو نه) ( 
 1   59 جقم  د  بلوك  جياض  لسالم 

 ملحمد6ة  ملغرب .

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 - بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

تحت جقم -.

790I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

 HOCEIMA DES PRODUITS
DIVERS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شاجع ربل هبفي , مزوجن ، 
32250،  لحسيمة  ملغرب

 HOCEIMA DES PRODUITS
DIVERS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي سيدي 

عابد  - 32000  لحسيمة  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.2393

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تقرج حل  28 درنبف   ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 HOCEIMA DES PRODUITS
 100.000 جأسمالها  مبلغ    DIVERS
دجهم وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 
32000  لحسيمة   - عابد   سيدي 

 ملغرب نتيجة ل :  لحل  ملبكر.
و حدد مقر  لتصفية ب حي سيدي 

عابد  - 32000  لحسيمة  ملغرب. 
و عين:

و  هشام   إلدجي�سي   لسيد)ة( 
عنو نه) ( 08،شاجع  إلنبعاث 32000 
)ة(  كمصفي   لحسيمة  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالحسيمة  بتاجيخ 27 6نا6ر 

2020 تحت جقم 12.

791I

CDH AUDIT ET CONSEILS

صيدلية الشباب الدار البيضاء
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
صيدلية  لشباب  لد ج  لبيضاء 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 
 لشباب عماجة جقم 4   محل جقم 

38/37 – عين سبع  - 20250  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
452721

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

صيدلية  لشباب  لد ج  لبيضاء.
غرض  لشركة بإ6جاز :  صيدلية.

حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
جقم  محل     4 جقم  عماجة   لشباب 
20250  لد ج  37/38 – عين سبع  - 

 لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
جأسمال  لشركة:   مبلغ 

5.400.000 دجهم، مقسم كالتالي:
 54.000   : كو�سى  ناد6ة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
تم دفعها   :   لسيدة ناد6ة كو�سى 

باكملها بقيمة 100 دجهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  كو�سى  ناد6ة   لسيدة 
2 عين  لسبع   10 تجزئة  لشفشاوني 

20590  لد ج  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  كو�سى  ناد6ة   لسيدة 
2 عين  لسبع   10 تجزئة  لشفشاوني 

20590  لد ج  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730225.

792I

BFR & associés

BFR CONSEIL
إعالن متعدد  لقر ج ت

BFR & associés
 boulevard zerktouni 201, ,201
 boulevard zerktouni، 20000،

Casablanca Maroc
BFR Conseil »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: 201، 
شاجع  لزجقطوني - 20000  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 20 نونبف 2019
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 
ما6لي: تفويت رميع حصص  لسيدة 
صافية فا�سي-فهري إلى  لسيد جومان 

ج بياج
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
 ستقالة  لسيدة صافية فا�سي-فهري 

كمسيفة  لشركة
قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 
 SCPCP« تغييف  سم  لشركة  لى 

«SARLAU
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  6نص  2:  لذي  جقم  بند 
 SCPCP« هو  ما6لي:  سم  لشركة 

«SARLAU

بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

دجهم،   10.000 جأسمال  لشركة هو 

 100 100 حصص بقيمة  مقسم  لى 

جومان  للسيد   مخصصة  و  دج هم 

ج بياج 

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730235.

793I

مكت  مو�سى جشيد

 STE INGENIEURS CIVILS

ASSOCIES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مكت  مو�سى جشيد

عماجة 1 شقة 11 زنقة  لصويرة 

شاجع محمد  لخامس م ج ، 50000، 

مكناس  ملغرب

 STE INGENIEURS CIVILS

ASSOCIES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 1 ساحة 

موجيتانيا  قامة سليكة شقة جقم 

4  لطابق  لثالث م.ج - 50001 

مكناس  ملغرب.

تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.25149

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2019 درنبف   20 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :

6ونس حمدي  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  رتماعية   4.250

8.500 حصة لفائدة   لسيد )ة( خالد 

تعر بت بتاجيخ 20 درنبف 2019.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   

درنبف   22 بتاجيخ   لتجاجية بمكناس  

2019 تحت جقم 5311.

794I

 ئتمانية مومن

Sté ALJARF SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ئتمانية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 21200، 

بوعرفة  ملغرب

Sté ALJARF SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  فر ون 

 لحي  الد جي قصر ملعيز - 21000 

فجيج  ملغرب.

حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.329

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 تقرج حل  02 درنبف   ملؤجخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ جأسمالها    Sté ALJARF SARL

مقرها  وعنو ن  دجهم   10.000

 إلرتماعي  فر ون  لحي  الد جي قصر 

ملعيز - 21000 فجيج  ملغرب نتيجة ل 

: عدم نجاح  ملشروع.

و حدد مقر  لتصفية ب  فر ون 

 21000  - ملعيز  قصر   لحي  الد جي 

فجيج  ملغرب. 

و عين:

و  رباجي   عبد  لجباج    لسيد)ة( 

عنو نه) ( حي  ملسيفة زنقة  مغالة جقم 

كمصفي  وردة  ملغرب   20000  11

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   02 بتاجيخ   البتد ئية بفجيج  

2020 تحت جقم 14/2020.

795I

 ئتمانية مومن

Sté YAMOAL SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ئتمانية مومن

32 زنقة سبتة بوعرفة، 21200، 

بوعرفة  ملغرب

Sté YAMOAL SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طوج 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 31 

شاجع وردة - 21102 بني تجيت 

 ملغرب.

حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.409

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرج حل   2020 6نا6ر   24  ملؤجخ في 

 Sté شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

جأسمالها  مبلغ    YAMOAL SARL

مقرها  وعنو ن  دجهم   10.000

 - وردة  شاجع   31 جقم   إلرتماعي 

 : 21102 بني تجيت  ملغرب نتيجة ل 

 فالس  لشركة.

 31 و حدد مقر  لتصفية ب جقم 

تجيت  بني   21102  - وردة  شاجع 

 ملغرب. 

و عين:

و   لسيد)ة(  لحسين   قنو 

 35 جقم  وردة  شاجع  عنو نه) ( 

تجيت  ملغرب كمصفي  بني   21102

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   07 بتاجيخ   البتد ئية بفجيج  

2020 تحت جقم 15/2020.

792I
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 ئتمانية مومن

Sté AFZL SNC
شركة  لتضامن
تفويت حصص

 ئتمانية مومن
32 زنقة سبتة بوعرفة، 21200، 

بوعرفة  ملغرب
Sté AFZL SNC شركة  لتضامن

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 12 
مكرج شاجع و د  لذه  - 21102 بني 

تجيت  ملغرب.
تفويت حصص

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.291

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 درنبف   09 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
عبد  ملنعم  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  رتماعية   330 زجيف 
)ة(  330 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
درنبف   09 بتاجيخ  سالمة   لحسين  

.2019
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
درنبف   24 بتاجيخ   البتد ئية بفجيج  

2019 تحت جقم 252/2019.

797I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

EVENT PRINT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
إضافة تسمية تجاجية أو شعاج 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاجع موجيتانيا صندوق  لبف6د 
2209 ، 40000، مر كش  ملغرب
EVENT PRINT »شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: إقامة 
 ملساج جقم 932 عماجة أ مكت  

7/8 طريق آسفي - 40000 مر كش 
 ملغرب.

»إضافة تسمية تجاجية أو شعاج»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.58971

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تقرج   2020 فبف 6ر   07 في   ملؤجخ 

إضافة شعاج تجاجي للشركة وهو:
«PRINT STORE«

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   13 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112222.
798I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

ABRA TRAITEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتمانية  لثقة  لعيون 
CONFIANCE LAAYOUNE

شاجع عالل بن عبد هللا  ملر�سى 
 لعيون ، 72000،  ملر�سى  لعيون 

 ملغرب
ABRA TRAITEMENT  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

 لقدس   جقم 49 شقة 01  ملر�سى 
 لعيون - 70002  ملر�سى  لعيون  

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
30821

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ABRA  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. TRAITEMENT
معالجة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
و ملياه.  وتجاجة  لزيوت  ملستعملة 
في  ملغرب  وبيع  و ستيف د  شر ء 
و ألدو ت  رميع  ملعذ ت  وتصد6ر 

 لصناعية......

زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
01  ملر�سى  شقة   49 جقم   لقدس   
70002  ملر�سى  لعيون    -  لعيون 

 ملغرب .

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

بوصطيلة  عبد  لعالي   لسيد  

دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

بوصطيلة  عبد  لعالي   لسيد 
دجب  مباجك   593 زنقة  عنو نه) ( 

بوجكان  كاد6ر  80000  كاد6ر  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

بوصطيلة  عبد  لعالي   لسيد 
دجب  مباجك   593 زنقة  عنو نه) ( 

بوجكان  كاد6ر  80000  كاد6ر   ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

12 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 373/2020.

799I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتمانية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

RENAVAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

 FIDUCIAIRE ئتمانية  لثقة  لعيون 

CONFIANCE LAAYOUNE

شاجع عالل بن عبد هللا  ملر�سى 
 لعيون ، 72000،  ملر�سى  لعيون 

 ملغرب

RENAVAL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  الرتماعي شاجع عبد 

 لعزيز بن إدجيس جقم 24     - 70002 

 ملر�سى  لعيون  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.22023

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 فبف 6ر   04 في   ملؤجخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
تسويق وترويج  ملنتجات  لبحرية 
صيد  صناعة  و ملجمدة     لطازرة 
تصد6ر   ، ،  ستيف د  شر ء   ألسماك، 
،و نقل رميع  تجاج  ألسماك   ، بيع   ،

 ملنتجات  لسمكية..
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
12 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 372/2020.

800I

TRA TOP SERVICE

TRA TOP SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TRA TOP SERVICE
دجب  ملخز ني جقم 17 مكرج سيدي 
6وسف بن علي ، 40000، مر كش 

 ملغرب
TRA TOP SERVICE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي دجب 
 ملخز ني جقم 17 مكرج سيدي 

6وسف بن علي مر كش 40000 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102393

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. TOP SERVICE
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أو  تارر   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
وسيط  الستيف د و لتصد6ر

 ملو د  الستهالكية  لكمبيوتر
تركي   معذ ت  صيانة  مقاول 

معذ ت  لكمبيوتر.
دجب   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 ملخز ني جقم 17 مكرج سيدي 6وسف 
مر كش   40000 مر كش  علي  بن 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 100   :  لسيد عبد  لكريم توجي 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
توجي  عبد  لكريم   لسيد 
فاطمة  لزهر ء  شاجع  عنو نه) ( 
 19 جقم  قيساجية  الطل�سي   لرميلة 

40000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
توجي  عبد  لكريم   لسيد 
فاطمة  لزهر ء  شاجع  عنو نه) ( 
 19 جقم  قيساجية  الطل�سي   لرميلة 

40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   05 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111971.
801I

LE PREMIER CONSEIL

 MARRAKECH SERVICES
CAR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 MARRAKECH SERVICES CAR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي محل جقم 
1  لطابق  الج�سي و لطابق  الوسط 
عماجة 12 سكن  لنخيل 20-2 رليز 

مر كش - . مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102351

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   13
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MARRAKECH SERVICES CAR
كر ء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لسياج ت.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : محل جقم 
1  لطابق  الج�سي و لطابق  الوسط 
رليز   20-2 سكن  لنخيل   12 عماجة 

مر كش - . مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : لغفيفي  علي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  لغفيفي  علي   لسيد 
ز كوجة   . دو ج  عري  محاميد ز كوجة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيدة فاطمة لغفيفي عنو نه) ( 
ز كوجة   . دو ج  عري  محاميد ز كوجة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111929.

802I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

MASYBA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

MASYBA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي محل 
تجاجي جقم 5 قيساجية بودجقة  6ت 

ملول - 82150  نزكان  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

19859
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MASYBA
أشغال   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لبناء و  ألشغال  ملختلفة.
محل   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
قيساجية بودجقة  6ت   5 تجاجي جقم 

ملول - 82150  نزكان  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 250   : سعيد   لسيد  لحيان 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 250   :  لسيد بوت عبد  لرحيم 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد هنون محمد :  250 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
 لسيد وعر ب 6ونس :  250 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سعيد   لسيد  لحيان 

تيزنيت  باب  كلو  خاجج   122 جقم 

85000 تيزنيت  ملغرب.

 لسيد بوت عبد  لرحيم عنو نه) ( 

 85000 تيزنيت  تويزي  تعاونية   57

تيزنيت  ملغرب.

عنو نه) (  محمد  هنون   لسيد 

22  ملجموعة ف تجزئة  لتقدم  جقم 

تيزنيت 85000 تيزنيت  ملغرب.

عنو نه) (  6ونس  وعر ب   لسيد 

 85000 01 تجزئة  لوفاء تزنيت  جقم 

تيزنيت  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة مرران مريمة عنو نه) ( 

تيزنيت  تجزئة  لتقدم  بلوك ف   22

85000 تيزنيت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   11 بتاجيخ   البتد ئية بانزكان  

2020 تحت جقم 259.

803I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE S.L. STONE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شاجع محمد  لخامس جقم 03 

 لطابق  لثاني خنيفرة ، 54000، 

خنيفرة  ملغرب

STE S.L. STONE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لفيجة 

 6ت عال موحى  و حمو  لزياني 

خنيفرة  - 54000 خنيفرة  ملغرب.

تفويت حصص
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.2525

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 6نا6ر   13 في   ملؤجخ 

 ملصادقة على :
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عزيز  لصغيوج  )ة(  تفويت  لسيد 
500 حصة  رتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة   لسيد )ة( حسن لطفي  

بتاجيخ 13 6نا6ر 2020.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
 البتد ئية بخنيفرة  بتاجيخ 13 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 41.

804I

ADVISORIS

كازا اكسبفيس كورس
إعالن متعدد  لقر ج ت

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

كاز   كسبفيس كوجس »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: مركز 
جياض 21  تقاطع شاجع اللة  لياقوت 

وشاجع مصطفى  ملعاني جقم 22 
 لطابق  لثاني -    لد ج  لبيضاء 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.449157

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 13 6نا6ر 2020

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 
كاز    : تغييف  سم  لشركة من  ما6لي: 
أي  كسبفيس   :  كسبفيس كوجس  لى 

موجوكو
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
حصة   )170( وسبعون  مئة  بيع 
 رتماعية في ملك  لسيد عادل تمر 
موجوكو  أي  كسبفيس  شركة  من 

لفائدة  لسيد 6اسين  ملاكري.
قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 
حصة   )170( وسبعون  مئة  بيع 
 رتماعية في ملك  لسيد  لعربي ناجي  
موجوكو  أي  كسبفيس  شركة  من 

لفائدة  لسيد 6اسين  ملاكري.

قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

وتأكيد  تمر  عادل  تعيين  لسيد  تم 

 لسيد  لعربي ناجي كمسيف6ن لشركة 

أي  كسبفيس موجوكو ملدة سنة.  

قر ج جقم 5:  لذي 6نص على ما6لي: 

تم  عتماد  لتوقيع  ملزدوج لكل من 

وتأكيد  لسيد  تمر  عادل   لسيد 

 لعربي ناجي

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 

تسمية  لشركة 

بند جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي:  

 لحصص  الرتماعية

بند جقم 7:  لذي 6نص على ما6لي: 

 لرأسمال  الرتماعي

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 02 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729849.

805I

cabinet aux services des affaires

S.D.M.G.T
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

S.D.M.G.T شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي قصر 

مرزوكة طاوس  لريصاني - 52450 

 لريصاني  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

13589

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.S.D.M.G.T

غرض  لشركة بإ6جاز : بيع  رز ء 

 لسياج ت / ميكانيك عام /  ستيف د و 

تصد6ر .

قصر   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 52450  - مرزوكة طاوس  لريصاني 

 لريصاني  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 800   :  لسيد مصطفى زهر وي 

حصة بقيمة 80.000 دجهم للحصة .

 لسيد سعيد حنين  :  200 حصة 

بقيمة 20.000 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مصطفى زهر وي عنو نه) ( 

سيدي   24 حي  لنجاح بلوك د جقم 

20192  لد ج  معروف  لبيضاء  

 لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  حنين   سعيد   لسيد 

سيدي معروف   92 حي ساسام جقم 

20192  لد ج  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد مصطفى زهر وي عنو نه) ( 

سيدي   24 حي  لنجاح بلوك د جقم 

20192  لد ج  معروف  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاجيخ  بالرشيد6ة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 185.

802I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE S.L.STONE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف تسمية  لشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شاجع محمد  لخامس جقم 03 

 لطابق  لثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة  ملغرب

STE S.L.STONE  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الرتماعي  لفيجة 
 6ت عال موحى  و حمو  لزياني 

خنيفرة - 54000 خنيفرة  ملغرب .
تغييف تسمية  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
2525

 بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2020 فبف 6ر   02 في   ملؤجخ 
 STE« من  تسمية  لشركة  تغييف 
 STE LOTFIS« إلى   «  S.L.STONE

. «QUARRY
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخنيفرة  بتاجيخ 13 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 41.
807I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE S.L. STONE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف رد6د للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شاجع محمد  لخامس جقم 03 

 لطابق  لثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة  ملغرب

STE S.L. STONE   شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي  لفيجة 
 6ت عال موحى  و حمو  لزياني 

خنيفرة  - 54000 خنيفرة  ملغرب.
تعيين مسيف رد6د للشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.2525

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم تعيين   2020 6نا6ر   13  ملؤجخ في 
مسيف رد6د للشركة  لسيد)ة( حسن  

لطفي  كمسيف آخر.
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تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخنيفرة  بتاجيخ 13 فبف 6ر 

2020 تحت جقم 41.
808I

CLICKING CONSEIL MAROC

GROUPE 7SS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شاجع موالي عبد هللا تجزئة  لبستان 
زنقة  لفردوس جقم 80 ، 40090، 

مر كش  ملغرب
GROUPE 7SS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دجب ملساال 
جقم 21  لطابق  الج�سي سيبع  - 

40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102253

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GROUPE 7SS
غرض  لشركة بإ6جاز : ساند6ك.

دجب   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
21  لطابق  الج�سي سيبع   ملساال جقم 

- 40000 مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد فكري 6وسف :  100 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .

 100%  : 6وسف  فكري   لسيد 
بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  6وسف  فكري   لسيد 
سيبع   127 جقم  شاجع  لكولف 

 لشمالي 40000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  6وسف  فكري   لسيد 
سيبع   127 جقم  شاجع  لكولف 

 لشمالي 40000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   12 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112232.

809I

SOFICODEX

NEWGELEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة  بن بطوطة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، دجب عمر ، 20032،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

NEWGELEC شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 71،  قامة 
 بن بطوطة، ز وية  بن بطوطة وعبد 
 لكريم  لد6وجي  لطابق 1  لرقم 3 - 

20000  لد ج لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452597
في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   29
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NEWGELEC
غرض  لشركة بإ6جاز : - 

و  أعمال  لبناء  رميع  أد ء 
 لهندسة  ملدنية.

أعمال  تكييف  لهو ء   -
 لسباكة  لكهربائية.

أو  تصنيع   ، تشغيل   ، -  قتناء 
و ملو د  من  ملنتجات  أي  تمثيل 

و لعمليات  ملتعلقة بالبناء.
و الستشاج ت  دج سة  ملشاجيع   -

و لتدجي .
-  لنقل.

- بيع، شر ء و ستئجاج  ملعذ ت.
- للتجاجة

،أعمال  لبناء  -  ألعمال  ملدنية 
،أعمال  لصرف  ، ألشغال  لعامة 
وكاميف   وشبكة  لكمبيوتر   لصحي 

 ملر قبة.
وتمثيل  رميع  لخدمات  توفيف   -
رميع  ملعذ ت  لكهربائية و لسباكة 

وتكييف  لهو ء.
-  لقيام بجميع  العمال  ملتعلقة 
نجاجة  ،  لسباكة،  ) لكهرباء  بالبناء 
 لخش  ،  ملعادن و ألملنيوم ،  لدهان 

، تركي   ملصاعد ،  لخ .....
رميع  لعمليات   ، وبشكل عام   -
و ملنقولة  و لصناعية   لتجاجية 
بشكل  و ملالية  ملرتبطة  و لعقاجية 
مباشر أو غيف مباشر باألشياء  ملذكوجة 
تفّضل  أن  شأنها  من  أو  لتي  أعاله 
أي  وكذلك   ، وتطويرها  تحقيقها 
مشاجكة مباشرة أو غيف مباشرة ، بأي 
شكل من  ألشكال. أو في  لشركات  لتي 

تتبع أغر ض مشابهة أو ذ ت صلة.
 ،71  : .عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 قامة  بن بطوطة، ز وية  بن بطوطة 
 1 وعبد  لكريم  لد6وجي  لطابق 
20000  لد ج لبيضاء   -  3  لرقم 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 500   : فيضاوي  عثمان   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
 500   : حميد  لصلحي   لسيد 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عثمان فيضاوي عنو نه) ( 
 44 شقة   4 طابق   1 كرمة   قامة 
 20300 جفائيل مرسكال ع ب  زنقة 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
 لسيد حميد  لصلحي عنو نه) ( 2 
زنقة  المام  الوزعي  لطابق 5  لشقة 
20000  لد ج لبيضاء  4،  ملعاجيف 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عثمان فيضاوي عنو نه) ( 
 44 شقة   4 طابق   1 كرمة   قامة 
 20000 جفائيل مرسكال ع ب  زنقة 

 لد ج لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730203.
810I

SOFICODEX

GLOBAL FOOD SOLUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة  بن بطوطة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، دجب عمر ، 20032،  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

 GLOBAL FOOD SOLUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 144 ،زنـقة 
محمد سميحة، إقامة روهرة محمد 
سميحة،  لطابق  لسادس،  لشقة 
جقم 35 - 20002  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
452599

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GLOBAL FOOD SOLUTION
غرض  لشركة بإ6جاز : شر ء وبيع 
رميع  ملنتجات و ملو د و لسلع و ملو د 

من أي نوع.
• تمثيل رميع  لعالمات  لتجاجية 
 لوطنية أو  ألرنبية وكذلك  لتجاجة 
وتوزيع  شحنة   ، و لدولية   لوطنية 
رميع  ملنتجات أو  ملو د أو  ألرز ء أو 

 ملو د  لغذ ئية أو  ملو د.
إنتاج  ملنتجات  لزج عية   •

 لغذ ئية.
•  ستيف د ، وجبما تصد6ر ، رميع 
 ملنتجات أو  ملو د أو  لبضائع أو  ملو د 

من أي نوع كانت.
رميع  لعمليات   ، وبشكل أعم   •
أو  أو  ملالية  أو  لتجاجية   لصناعية 
 لعقاجية مرتبطة بشكل مباشر أو غيف 
مباشر بكائن  لشركة أو من  ملحتمل 
أن تعزز مصالحها بما في ذلك  لتعاون 
في رميع  ألشكال أو رميع  لعمليات 
لديها  أو  لشركات  لتي  أو  لشركات 

كائن مماثل أو  ملرفق..
 144  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
،زنـقة محمد سميحة، إقامة روهرة 
سميحة،  لطابق  لسادس،  محمد 
20002  لبيضاء   -  35 جقم   لشقة 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  شبان علي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  علي   لسيد  شبان 
كاليفوجنيا    1 طابق  سهام  تجزئة   2

20000  لد ج لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عنو نه) (  علي   لسيد  شبان 
كاليفوجنيا    1 طابق  سهام  تجزئة   2

20000  لد ج لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730204.
811I

FNMCOMPTA

MFAH GLOBALOG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
MFAH GLOBALOG شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 21 إقامة 

 لسعادة شاجع إبن مرحل  لطابق 02 
جقم 05 طنجة 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
104009

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MFAH : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.GLOBALOG
:  لنقل  بإ6جاز  غرض  لشركة 
وسيط  للبضائع  و لدولي   لوطني 

 لنقل  لوطني و لدولي .
عنو ن  ملقر  الرتماعي : 21 إقامة 
مرحل  لطابق  إبن  شاجع   لسعادة 
طنجة   90000 طنجة    05 جقم   02

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   : فؤ د  لقدوجي   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 لسيد  ملهدي عبد  ملطل  :  500 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  ملطل    لسيد  ملهدي 
ط   4 إقامة  ملستقبل  و  عنو نه) ( 
 90000 طنجة   1323 جقم   لسفلي 

طنجة  ملغرب.
عنو نه) (  فؤ د  لقدوجي   لسيد 
طنجة   90 جقم   3 كريمة  تجزئة 

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  فؤ د  لقدوجي   لسيد 
طنجة   90 جقم   3 كريمة  تجزئة 

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   13 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 1251.

812I

LAARISS

HARVA IT SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 20
 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
HARVA IT SARL AU شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 20 زنقة 
أكلمان سيدي علي شقة 2 أكد ل 

 لرباط - 12050  لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

141939
في  مؤجخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2019 درنبف   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HARVA IT SARL AU
غرض  لشركة بإ6جاز :  الستشاجة 

و لتطوير  لهند�سي.
زنقة   20  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
أكد ل   2 شقة  علي  سيدي  أكلمان 

 لرباط - 12050  لرباط  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد خالد سميف شوقي عنو نه) ( 
أكد ل    2 زنقة ربل تازكا شقة   22

 لرباط 12050  لرباط  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
شوقي  سميف  خالد   لسيد 
عنو نه) ( 22 زنقة ربل تازكا شقة 2  
أكد ل  لرباط 12050  لرباط  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
درنبف   12 بتاجيخ   لتجاجية بالرباط  

2019 تحت جقم -.

813I

FNMCOMPTA

PERFECT TIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
PERFECT TIR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 21 إقامة 
 لسعادة شاجع إبن مرحل  لطابق 
02 جقم 05 طنجة  90000 طنجة 

 ملغرب



3527 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

104011

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PERFECT TIR

:  لنقل  بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي للبضائع.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : 21 إقامة 

 لسعادة شاجع إبن مرحل  لطابق 02 

جقم 05 طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  سماعيل  لعلمي  لوهابي :  

500 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  سماعيل  لعلمي  لوهابي 

طنجة  عنو نه) (  مغوغة  لصغيفة 

9000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  سماعيل  لعلمي  لوهابي 

طنجة  عنو نه) (  مغوغة  لصغيفة 

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   13 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 1252.

814I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

GHITABAYTI - غيثبيتي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC

غيثبيتي - GHITABAYTI شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 07 
جقم 05  لطابق  لثاني جقم 04 حي 

 لسعادة  لبفنو�سي  - 20210  لد ج 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
452539

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : غيثبيتي 

.GHITABAYTI -
غرض  لشركة بإ6جاز : -  إلنعاش 

 لعقاجي
و بيع  ألج �سي  لعاجية أو  إقتناء   -

 ملجهزة 
- إقتناء و بيع  لعقاج ت  لجاهزة أو 

في إطاج  لتجهيز .
 07 زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
حي   04 جقم  05  لطابق  لثاني  جقم 
20210  لد ج   -  لسعادة  لبفنو�سي  

 لبيضاء  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

عبد  لرحمان  حميمصة   لسيد 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لرحمان  حميمصة   لسيد 
حي  لتسيف    8 زنقة   41 عنو نه) ( 

20530  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لرحمان  حميمصة   لسيد 
حي  لتسيف    8 زنقة   41 عنو نه) ( 

20530  لد ج  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 12 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730572.

815I

BCNG

STE: APEIRON SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,225

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: APEIRON SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 225،شاجع 

 لزجقطوني  لطابق 9 جقم92  لد ج 

 لبيضاء - 20050  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

452229

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   31

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE:  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.APEIRON SARL

خدمات   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

تقنية.

 : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 9 225،شاجع  لزجقطوني  لطابق 
جقم92  لد ج  لبيضاء - 20050  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 دجهم، مقسم كالتالي:

  : هشام  لحا�سي   لسيد  

50.000,00 حصة بقيمة 100 دجهم 

للحصة .

 لسيدة اللة وفاء نعيم  إلدجي�سي :  

50.000,00 حصة بقيمة 100 دجهم 

للحصة .

 500  : هشام  لحا�سي   لسيد  

بقيمة 100 دجهم.

 لسيدة اللة وفاء نعيم  إلدجي�سي : 

500 بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  هشام  لحا�سي عنو نه) ( 
11 زنقة إبن يعال  ألفر نة ط 7 ش 23 

 ملعاجيف  لد ج  لبيضاء 20050  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب.

نعيم  إلدجي�سي   لسيدة اللة وفاء 
زنقة إبن يعال  ألفر نة   11 عنو نه) ( 

23  ملعاجيف  لد ج  لبيضاء  7 ش  ط 

20050  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  هشام  لحا�سي عنو نه) ( 
11 زنقة إبن يعال  ألفر نة ط 7 ش 23 

 ملعاجيف  لد ج  لبيضاء 20050  لد ج 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 11 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 730313.

812I
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Naciri & Associés

 LAMINATION
AUTOMOTIVE FABRICS

إعالن متعدد  لقر ج ت

 LAMINATION AUTOMOTIVE
FABRICS

شركة محـدودة  ملسـؤوليـة جأسمالها 
8.210.00 أوجو

 I3.19-I3.20 ملقر  الرتماعي: تجزئة 
 ملنطقة  لحرة أطالنتيك، رماعة 
عامر  لسفلية،  لقنيطرة،  ملغرب
 لسجل  لتجاجي بالقنيطرة تحت 

جقم 47573
 لـزيادة في  لرأسمــال  الرتماعـي – 
تعيين شركاء ردد - تعــد6ل  لنظــام 

 ألساسـي
مد والت  محضـــر  بمقت�سى 
غيف  لعاد6ة   لجمعية  لعامة 
 ،  2018 6وليوز   2 بتاجيخ   ملنعقدة 
 LAMINATION  قــــرج شركـــــاء شـــركة
) ملشاج   AUTOMOTIVE FABRICS

إليها أدناه بـ » لشــركــة»( ما 6لـــــــي :
جأسمال  لشركـــة  في  -  لزيادة 
أوجو   10.000 في   حاليا   ملحدد 
دجهم عن   8.200.000 قـــدجه  بمبلـــــغ 
أنصبة   820.000 إصد ج  طريـــق 
أوجو   10 قدجها  قيــمة  سمية  ذ ت 
لرفــــــع  ذلك  و  للنصي    لو حـــد 
إلى   10.000 من  جأسمــــال  لشــركــة 
إرر ء  طــــريق  عن  أوجو   8.210.000
مقاصـــــة مع د6ون  لشـــركة  ملحــــددة 
من  للشــركــة  و ملستحقــــة   ملقــد ج 
 Adient Luxembourg طرف  
و    Coporate      Finance SARL
 Adient Luxembourg Poland

.Holding SARL
أنصبة  لشركاء  كافة   تفويت   -

كالتالي:
مملوكة  أنصبة    o 774.900
 Adient Luxembourg طرف  من 
بالشركة   Coporate Finance SARL
 Adient Seating UK LTD لفائدة 
محدودة  ملسؤولية،  شركة  هي  و   ،
6ورد مقرها  الرتماعي بالعماجة جقم 
طريق  ميف6دن بيزنيس باجك،   ،2010
 ،CV5 9RG كوفانتفي   بيفنيف ن، 

بالسجل   ململكة  ملتحدة،  ملقيدة 
جقم  تحت  و لشركات   لتجاجي 

00443287؛
مـــــملــــوكة  أنصبة   o 82.100
 Adient Luxembourg طــــــرف  مــــن 
بالشركة      Poland Holding SARL
 Adient Holding UK LTD لفائدة 
محدودة  ملسؤولية،  شركة  هي  و   ،
بالعماجة  مقرها  الرتماعي  6ورد 
باجك،  بيزنيس  ميف6دن   ،2010 جقم 
 CV59RG كوفانتفي  بيفنيف ن،  طريق 
،  ململكة  ملتحدة،  ملقيدة بالسجل 
جقم  تحت  و لشركات   لتجاجي 

 02215149
تعــد6ل  لنظــام  ألساسـي   -
مع  لقر ج ت  6تو فق  بما   لشــركــة 

 ملشاج إليها أعاله؛
- تفويض كافة  لصالحيات للقيام 

باإلرر ء ت  لقانونية.
بكتــابة  تم   إل6ـــد ع  لقـانوني 
ضبــــط  ملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة 
جقــم  تـحـت   2018 أكتوبر   2 بتاجيــخ 

   .21893
817I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ARTCURIAL MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاجع موجيتانيا صندوق  لبف6د 
2209 ، 40000، مر كش  ملغرب

ARTCURIAL MAROC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  الرتماعي فيال 

ONEP جقم 4 عماجة  سمر شاجع 
محمد  لسادس - 40000 مر كش 

 ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.98897

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 27 6نا6ر 2020 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

 ستيف د وتصد6ر رميع  لعناصر 
 ملتعلقة بالهدف  الرتماعي .

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني   
فبف 6ر   14 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112321.
818I

LE PREMIER CONSEIL

 AGUAFAY MEDINA
BUILDING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 AGUAFAY MEDINA BUILDING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي شاجع عبد 
 لكريم  لخطابي  قامة رو د عماجة 
109 جقم 43  لطابق 3 مر كش - 

40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102383

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGUAFAY MEDINA BUILDING
: مقاول في  غرض  لشركة بإ6جاز 

 الشغال  ملختلفة أو  لبناء.
عنو ن  ملقر  الرتماعي : شاجع عبد 
 لكريم  لخطابي  قامة رو د عماجة 
 - مر كش   3 43  لطابق  جقم   109

40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  
دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لحسن  كفاي   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  لحسن  كفاي   لسيد 
 . مر كش   583 جقم  ب   2  ملسيفة 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (  لحسن  كفاي   لسيد 
 . مر كش   583 جقم  ب   2  ملسيفة 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   04 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 111921.
819I

LE PREMIER CONSEIL

IKECH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تجد6د مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
IKECH »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: محل جقم 
182 مكرج بوعكاز بلوك 5 مر كش 

- - مر كش  ملغرب.
»تجد6د مدة مز ولة مهام  ملسيف6ن»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.25977
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 12 6نا6ر 2020
مهام  مز ولة  مدة  تجد6د  تقرج 

 ملسيف6ن ملدة: 5 سنو ت.
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
6نا6ر   29 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم 111792.
821I
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CCJF

وحيد لإلسكان
إعالن متعدد  لقر ج ت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

وحيد لإلسكان »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 42 شاجع 
 لزجقطوني،  لطابق 2 جقم 2 - - 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.381823

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 01 نونبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
على  6نص  1:  لذي  جقم  قر ج 
ما6لي: تغييف  لشكل  لقانوني للشركة 
إلى  محدودة  ملسؤولية  شركة  من 
مساهمة.  لتشكيل  لجد6د  شركة 
كالتالي   أصبح  للرأسمال  إلرتماعي 
: لسيدة فضالن فتيحة1.000  حصة 
 رتماعية  لسيدة وحيد أمينة1.000 
حصة  رتماعية         لسيدة وحيد 

أسماء1.000 حصة  رتماعية       
وحيد فاطمة  لزهر ء1.000 حصة  ج

تماعية                                            42.000 
 OUAHID حصة  رتماعية  

GROUPE
قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
فضالن   ستقالة  ملسيفة  لسيدة 

فتيحة من مهام تسييف  لشركة
على  6نص  3:  لذي  جقم  قر ج 
متصرفين  بصفة  تعيين   - ما6لي: 
ملدة ثالث سنو ت  لسادة:   لسيدة 
فضالن فتيحة   لسيدة وحيد أمينة                                                    

 لسيدة وحيد أسماء
قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 
ممتلة  ت.ه  ود6ت  شركة  تكليف 
هشام  مسيفها  لسيد  شخص  في 
 لطويل بمهام مر ق   لحسابات ملدة 

سنة و حدة.
قر ج جقم 5:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحيين  لقانون  ألسا�سي لشركة

قر ج جقم 2:  لذي 6نص على ما6لي: 
تعيين  لسيدة فضالن فتيحة كرئيس 

مد6ر عام
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 05 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 729244.
822I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 NOUVELLE RESIDENCES
DE LA BAIE S.A باختصار 

NOREBA
إعالن متعدد  لقر ج ت

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

ـ إقامة ماس بالوماس 2 زنقة عمر 
إبن  لخطاب جقم 88 ، 90000، 

طنجة  ملغرب
 NOUVELLE RESIDENCES DE
 NOREBA باختصاج LA BAIE S.A

»شركة   ملساهمة»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: 13 بيس، 
شاجع مالباطا، إقامة  لعالية 90000 

طنجة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.5221

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 24 شتنبف 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
جغم  قر ج  ستمر جنشاط  لشركة 

 لخسائر  ملسجلة.

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 0:  لذي 6نص على ما6لي: 
0

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
نونبف   22 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2019 تحت جقم 227932.
823I

LE PREMIER CONSEIL

 MOROCCAN CENTER
 OF INNOVATION IN

EDUCATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 MOROCCAN CENTER OF

  INNOVATION IN EDUCATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي 501 

بر دي 2  سكجوج مر كش - . مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102449

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 MOROCCAN CENTER OF
. INNOVATION IN EDUCATION

غرض  لشركة بإ6جاز : - جشاذ ت 
في  لدج سات و لتد جي 

-بيع  الرهزة  لتفبوية و لتعليمية.
 501  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
بر دي 2  سكجوج مر كش - . مر كش 

 ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 100   : عبد  لعزيز  بناو   لسيد 
حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد  لعزيز  بناو عنو نه) ( 
 . مر كش  2  سكجوج  بر دي   501

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
 لسيد عبد  لعزيز  بناو عنو نه) ( 
 . مر كش  2  سكجوج  بر دي   501

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
فبف 6ر   02 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112023.

824I

TQG FIDUCIAIRE

LM2S
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
جقم 1000 بن تاشفين  زلي ، 

40150، مر كش  ملغرب
LM2S  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي جقم 353 
زنقة قتادة  بن نعمان  الزدهاج 2 
مر كش - 40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
102295

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
. LM2S : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

غرض  لشركة بإ6جاز :   لبناء.
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عنو ن  ملقر  الرتماعي : جقم 353 
 2 نعمان  الزدهاج  قتادة  بن  زنقة 

مر كش - 40000 مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

جأسمال  لشركة:   مبلغ 

500.000.000 دجهم، مقسم كالتالي:

 5.000   :  لسيد  لحسين حفيظ 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

 5.000  :   لسيد  لحسين حفيظ 

بقيمة 100 دجهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحسين حفيظ عنو نه) ( 

سيدي   177 جقم  تجزئة  ملعزوزية 

غانم مر كش 40000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد  لحسين حفيظ عنو نه) ( 

سيدي   177 جقم  تجزئة  ملعزوزية 

غانم مر كش 40000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   10 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112228.

825I

sahara decision

TR-SIG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sahara decision

شاجع مكة عماجة مباجك ولد  لخليل 

طابق2  لحي  الد جي  لعيون. ، 

70000،  لعيون  ملغرب

TR-SIG شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي حي 

 لوحدة جقم 542 بلوك  ي  لعيون - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

30847

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

TR-  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SIG

:  الشاج ت  غرض  لشركة بإ6جاز 

 لطرقية و لتشوير و ملر قبة و  غاثة 

 ملركبات و الليات  لثقيلة..

حي   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

542 بلوك  ي  لعيون -   لوحدة جقم 

70000  لعيون  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة نعيمة بودناني 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة نعيمة بودناني عنو نه) ( 

 70000 حي  المل  لعيون   244 جقم 

 لعيون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيدة نعيمة بودناني عنو نه) ( 

 70000 حي  المل  لعيون   244 جقم 

 لعيون  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

14 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 733/2020.

828I

CCJF

وحيد لإلسكان
إعالن متعدد  لقر ج ت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

وحيد لإلسكان »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ن مقرها  الرتماعي: 42 شاجع 

 لزجقطوني،  لطابق 2 جقم 2 - - 
 لد ج لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ج ت»
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 

.381823
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤجخ في 30 غشت 2019
تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 

قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
 لتبفع بعشرين )20( حصة  رتماعية 
من طرف  لسيدة فضالن فتيحة إلى 
 28  لسيدة وحيد أمينة  ملزد دة ب 
بالبيضاء،  و لقاطنة    ،1991 6نا6ر 
شاجع  لنهضة حي   ،05 مج   ،83 جقم 
مBJ390900  لحاملة  س   لدومة 
-  لتبفع  جقم  للبطاقة  لوطنية 
حصة  رتماعية من   )20( بعشرين 
إلى  لسيدة  فتيحة  فضالن  طرف 
فبف 6ر   02 أسماء  ملزد دة ب  وحيد 
للبطاقة  لوطنية  1992،  لحاملة 
جقم BB90814، و لقاطنة بالبيضاء، 
شاجع  لنهضة حي   ،05 مج   ،83 جقم 
 (20( -  لتبفع بعشرين   لدومة س م 
حصة  رتماعية من طرف فضالن 
فاطمة  إلى  لسيدة  و حيد  فتيحة 
 لزهر ء  ملزد دة ب 24 6وليوز 2002، 
جقم  للبطاقة  لوطنية   لحاملة 
بالبيضاء،  و لقاطنة   ،BB187777
شاجع  لنهضة حي   ،05 مج   ،83 جقم 

 لدومة س م.
على  6نص  2:  لذي  جقم  قر ج 
حصة  رتماعية   )920( بيع  ما6لي: 
 ، من طرف  لسيدة فضالن فتيحة 
 ،   OUAHID GROUPE إلى  لشركة 
 100.000 شركة مساهمة، جأسمالها 

بالد ج  مقرها  الرتماعي  دجهم، 
زنقة  بوجكون،  شاجع   لبيضاء، 

 ،2 رعفر  بن حبي ،  قامة  ملشرق 

 لطابق  ألول جقم 3،  ملقيدة بالسجل 

جقم  تحت  بالد ج  لبيضاء   لتجاجي 

و ملمثلة برئيستها  لسيدة   ،434783

فضالن فتيحة.

قر ج جقم 3:  لذي 6نص على ما6لي: 

للشركة  تغييف  لشكل  لقانوني    -

من شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد إلى شركة محدودة 

 ملسؤولية.

على  6نص  4:  لذي  جقم  قر ج 

ما6لي:  لرفع من  لرأسمال  الرتماعي 

إلى  دجهم    )100.000,00( من 

)5.000.000,00( دجهم.

قر ج جقم 5:  لذي 6نص على ما6لي:  

تحيين  لقانون  ألسا�سي لشركة 

وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 

تغييف  لشكل  لقانوني للشركة

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 04 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

أكتوبر 2019 تحت جقم 715732.

830I

LE PREMIER CONSEIL

LES JARDINS D’AILLEURS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

   LES JARDINS D’AILLEURS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي دو ج  مزجو 

تامازوزت سيدي عبد هللا غيات  - . 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
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محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

102279

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   04

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LES  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.  JARDINS D’AILLEURS

غرض  لشركة بإ6جاز : - د جة د ج 

ضيافة و جياض

-كر ء  لدج رات  لهو ئية و  لكو د

-تنظيم  ملهررانات و لحفالت.

عنو ن  ملقر  الرتماعي : دو ج  مزجو 

 .  - تامازوزت سيدي عبد هللا غيات  

مر كش  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

لحسن  موالي  حافظي   لسيد 

دجهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

لحسن  موالي  حافظي   لسيد 

 794 جقم  ب   1 عنو نه) (  ملسيفة 

مر كش . مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

لحسن  موالي  حافظي   لسيد 

 794 جقم  ب   1 عنو نه) (  ملسيفة 

مر كش . مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   13 بتاجيخ   لتجاجية بمر كش  

2020 تحت جقم 112250.

832I

AMDEM

ORIAN REAL ESTATE
SARL AU 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

AMDEM
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK
 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،
40000، MARRAKECH MAROC
  Orian Real Estate« SARL AU«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

حسن بن مباجك  قامة  لخطابية 
عماجة- ب-  لطابق  الول جقم 3 
مر كش   - 40000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 
101893

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانون  تم   2019 نونبف   14
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Orian« : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. Real Estate« SARL AU
*-كر ء   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 لشقق  ملفروشة 
*- شر ء و بيع  لبنا6ات و  العمال 

 لعقاجية.
زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
مباجك  قامة  لخطابية  بن  حسن 
 3 جقم  ب-  لطابق  الول  عماجة- 

مر كش   - 40000 مر كش  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 70.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد علي بن  لطبي   عنو نه) ( 

فرنسا 00000 ***** فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

 لسيد علي بن  لطبي  عنو نه) ( 

فرنسا 00000 ***** فرنسا

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   20 بتاجيخ  بمر كش    لتجاجية 

2020 تحت جقم -.

833I

sofoget

MOZONA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

MOZONA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طوج  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلرتماعي   لقنيطرة 

427 بلوك أ 2 مغرب عربي   14000  

 لقنيطرة  ملغرب.

حل شركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.41283

قر ج  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤجخ في 10 أكتوبر 2019 تقرج حل 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

مبلغ    MOZONA  لشريك  لوحيد 

وعنو ن  دجهم   100.000 جأسمالها 

 427 مقرها  إلرتماعي   لقنيطرة 

  14000 عربي    مغرب   2 أ  بلوك 

زيادة    : ل  نتيجة   لقنيطرة  ملغرب 

خسائر  لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب   لقنيطرة 

427 بلوك أ 2 مغرب عربي   14000 

kenitra  ملغرب. 

و عين:

ماما    ليعقوبي   لسيد)ة(  

 kenitra عنو نه) (  و   إلدجي�سي 

كمصفي  14000  لقنيطرة  ملغرب 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 03 بتاجيخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

درنبف 2019 تحت جقم 73584.

834I

sahara decision

SERVICE TADKHASST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sahara decision

شاجع مكة عماجة مباجك ولد  لخليل 

طابق2  لحي  الد جي  لعيون. ، 

70000،  لعيون  ملغرب

SERVICE TADKHASST  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي زنقة 

طوجيس جقم 35 حي خط  لرملة 02 

 لعيون. - 70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

30849

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   10

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SERVICE TADKHASST
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تجاجة   : بإ6جاز  غرض  لشركة 
 ملالبس و ملكياج و الكسسو ج ت ..

زنقة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 
 02 35 حي خط  لرملة  طوجيس جقم 

 لعيون. - 70000  لعيون  ملغرب.
أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد سيد مو سيبا  

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد سيد مو سيبا  
22 حي  لوحدة  زنقة ربل طاجق جقم 

02  70000  لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:
عنو نه) (   لسيد سيد مو سيبا  
22 حي  لوحدة  زنقة ربل طاجق جقم 

02 70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
14 فبف 6ر   البتد ئية بالعيون  بتاجيخ 

2020 تحت جقم 735/2020.
835I

sofoget

UNIVERSO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
UNIVERSO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طوج  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلرتماعي   لقنيطرة 
24 مكرج زنقة أنو ل شقة 11 عماجة 

هبة   kenitra 14000  ملغرب.
حل شركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 
.44535

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2018 تقرج حل  31 درنبف   ملؤجخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
جأسمالها  مبلغ    UNIVERSO

مقرها  وعنو ن  دجهم   100.000
مكرج زنقة   24  إلرتماعي   لقنيطرة 
 14000 11 عماجة هبة    أنو ل شقة 
زيادة   : ل  نتيجة  kenitra  ملغرب 

خسائر  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب   لقنيطرة 
11 عماجة  24 مكرج زنقة أنو ل شقة 

هبة - 14000   لقنيطرة  ملغرب. 
و عين:

و  لهمام   جراء       لسيد)ة( 
14000  لقنيطرة  لهمام   عنو نه) (  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 04 بتاجيخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

درنبف 2019 تحت جقم 73599.
832I

sofoget

 LOTUS FLOWER &SPA &
COIFFURE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الرتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 lotus flower &spa & coiffure
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 37 زنقة 
محمد  لقري  إقامة شيماء مكت  2 
 لقنيطرة   14000  لقنيطرة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الرتماعي للشركة
جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.51711
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤجخ في 31 6نا6ر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الرتماعي  لحالي 
»37 زنقة محمد  لقري  إقامة شيماء 
مكت  2  لقنيطرة   14000  لقنيطرة 
زنقة شكي   جسالن    « إلى   ملغرب» 
عماجة خد6جة أم  ملؤمنين  لقنيطرة   

kenitra 14000   ملغرب»..

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 13 بتاجيخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبف 6ر 2020 تحت جقم 74235.
837I

CCJF

وحيد لإلسكان
إعالن متعدد  لقر ج ت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

وحيد لإلسكان  »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ن مقرها  الرتماعي: 42 شاجع 
 لزجقطوني،  لطابق 2 جقم 2 - - 

 لد ج لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ج ت»

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي: 
.381823

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤجخ في 27 6ونيو 2019

تم  تخاذ  لقر ج ت  لتالية: 
قر ج جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي: 
 1.000 تبفع  لسيد مصطفى وحيد   -
حصة   رتماعية  إلى  لسيدة فضالن 
 ،1922 أبريل  فتيحة،  ملزد دة ب01 
و لقاطنة بالبيضاء، جقم 83، مج 05، 

شاجع  لنهضة حي  لدومة س م 
على  6نص  2:  لذي  جقم  قر ج 
ما6لي:   ستقالة  ملسيف  لحالي  لسيد 
تسييف  مهام  من  مصطفى  و حيد 

 لشركة
على  6نص  3:  لذي  جقم  قر ج 
تعيين  لسيدة فضالن فتيحة  ما6لي: 

كمسيفة رد6دة للشركة.
قر ج جقم 4:  لذي 6نص على ما6لي: 

تحيين  لقانون  ألسا�سي لشركة .
وتبعا لذلك تم تعد6ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند جقم 1:  لذي 6نص على ما6لي:  

 ستقالة  ملسيف
باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 
 10 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

شتنبف 2019 تحت جقم 713245.
838I

 CONSULTING & AUDIT EXPERTISE

COMPTABLE INTERNATIONAL

 CONSULTING & AUDIT

 EXPERTISE COMPTABLE

INTERNATIONAL - AECI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 CONSULTING & AUDIT

 EXPERTISE COMPTABLE

INTERNATIONAL

1 زنقة  لبشيف  إلبر هيمي،  لطابق 

 لثاني ، 20070،  لد ج  لبيضاء 

 ملغرب

 CONSULTING & AUDIT

 EXPERTISE COMPTABLE

 INTERNATIONAL - CAECI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 1 زنقة 

 لبشيف  إلبر هيمي،  لطابق  لثاني - 

20070  لد ج  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

453785

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانون  تم   2020 6نا6ر   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 CONSULTING & AUDIT  :

 EXPERTISE COMPTABLE

.INTERNATIONAL - CAECI

خبيف   -  : بإ6جاز  غرض  لشركة 

محاس .
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رميع أشغال مكت  محاسبة،   -

و ملر رعة  ملحاسبية   لتدقيق 

و لعمل  لتنظيمي

ودج سة  تشخيص  بأي  -  لقيام 

محاسبية،  قانونية،   قتصاد6ة، 

ضريبية، مالية و رتماعية

-  الستشاج ت  لقانونية، 

 لضريبية،  ملحاسبية،  ملالية 

و الرتماعية

رميع  لعمليات  عام،  وبشكل   -

 ملرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

من  ملحتمل  أو  بموضوع  لشركة 

بشرط  وتطويره  تحقيقه  تعزز  أن 

شريف  ظهيف  مقتضيات  تخالف  أال 

من   14 في  1.92.139  لصادج  جقم 

بتنفيذ   )1993 6نا6ر   8(  1413 جر  

15.89  ملتعلق بتنظيم   لقانون جقم 

هيئة  مهنة  لخبفة  ملحاسبية وإنشاء 

 لخبف ء  ملحاسبين..

زنقة   1  : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

 -  لبشيف  إلبر هيمي،  لطابق  لثاني 

20070  لد ج  لبيضاء  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 جأسمال  لشركة:   مبلغ 

دجهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  مين شاوي  بو حجاج :  10 

حصة بقيمة 1.000 دجهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

حجاج  شاوي  بو   لسيد  مين 

زنقة   13 إقامة  لر حة،  عنو نه) ( 

 20040  2 شقة  علي،  سيدي  عين 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

حجاج  شاوي  بو   لسيد  مين 

زنقة   13 إقامة  لر حة،  عنو نه) ( 

 20040  2 شقة  علي،  سيدي  عين 

 لد ج  لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

 21 بتاجيخ  بالد ج  لبيضاء    لتجاجية 

6نا6ر 2020 تحت جقم 727804.

839I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 LA CENTRALE DU FROID

MAROC  sarl

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

جفع جأسمال  لشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة  ملغرب

 LA CENTRALE DU FROID

MAROC  sarl شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي 12 أ شاجع 

موالي عبد  لحفيظ حي  لسو ني - 

90000 طنجة  ملغرب.

جفع جأسمال  لشركة

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي 

.90225

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2020 6نا6ر   13 في   ملؤجخ 

قدجه  بمبلغ  جأسمال  لشركة  جفع 

من  أي  دجهم»   1.390.000«

 2.000.000« إلى  دجهم»   210.000«

مقاصة  إرر ء    : طريق  عن  دجهم» 

مع د6ون  لشركة  ملحددة  ملقد ج و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

6نا6ر   24 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 229914.

840I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RAHRAH AVENTURE PARC

sarl

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة  ملغرب

  RAHRAH AVENTURE PARC sarl

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلرتماعي إقامة 

 لحمد جقم 3 سجلماسة  لطابق 

 الول  - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

جقم  لتقييد في  لسجل  لتجاجي : 

104017

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانون   2020 فبف 6ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. RAHRAH AVENTURE PARC sarl

نشاط   : بإ6جاز  غرض  لشركة 

 ، ترفيهي  منتزه  تسلق  ألشجاج، 

ألعاب ، جياضة متنوعة في  لطبيعة.

إقامة   : عنو ن  ملقر  الرتماعي 

سجلماسة  لطابق   3 جقم   لحمد 

 الول  - 90000 طنجة  ملغرب.

أرلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ جأسمال  لشركة:  

دجهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد عبد  لنبي  لعاقل 

حصة بقيمة 100 دجهم للحصة .

  : بيسة  بولعيش  6ونس   لسيد 

500 حصة بقيمة 100 دجهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية   

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لنبي  لعاقل   لسيد 

عنو نه) ( شاجع مر كش عماجة  لوئام 

 90000  15 جقم   2 أ  لطابق  بلوك 

طنجة  ملغرب.

بيسة  بولعيش  6ونس   لسيد 

عنو نه) ( 3 زنقة  لقائد أحمد  لريفي 

90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيفي  لشركة:

عبد  لنبي  لعاقل   لسيد 

عنو نه) ( شاجع مر كش عماجة  لوئام 

 90000  15 جقم   2 أ  لطابق  بلوك 

طنجة  ملغرب

بيسة  بولعيش  6ونس   لسيد 

عنو نه) ( 3 زنقة  لقائد أحمد  لريفي 

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل6د ع  لقانوني 

فبف 6ر   14 بتاجيخ  بطنجة    لتجاجية 

2020 تحت جقم 230478.

841I
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املحكمة التجارية بمكناس
بيع حق  إل6جاج

ملف جقم 2020/20

حساب جقم : 1027

في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

باع  لسيد حفيظ   2020 6نا6ر   14  

جقم  و  ت  ب  :  لحامل  بشيفي 

UC33308  لساكن برقم 91  تجزئة 

 لعبدالوية سيدي سعيد مكناس.

 NEW EVOLUTION للشركة 

طرف  لسيد  من  و ملمثلة   SARL

جقم  و  بولنو ج  لحامل ب ت  محمد 

UC27287  لكائن مقرها  الرتماعي 

تجزئة  لعبدالوية سيدي   ،91 برقم 

في  ال6جاج  مكناس  لحق  سعيد 

بتجزئة  موضوع  ملحل  لكائن 

54  لزجهونية مكناس   لصفية جقم 

دجهم   300.000 قدجه  إرمالي  بثمن 

وغيف  ملسجل بالسجل  لتجاجي.

أن  6ج   فإن  لتعرضات  لذلك 

باملحكمة  بكتابة  لضبط  توضع 

 لتجاجية بمكناس د خل أرل خمسة 
صدوج  تاجيخ  من  6وما   )15( عشر 

 لنشرة  لثانية.
 لنشرة  ألولى

عن جئيس كتابة  لضبط

70 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بمكناس
ملف جقم : 577/2019

حساب : 827
إعالن بيع أصل تجاجي

بمقت�ســى عقــد توثيقــي مــؤجخ فــي 

2019 تلقتــه  19 أكتوبــر و20 نوفمبــف 

ذة زهــوج  لصنهاجــي موثقــة بمكنــاس.

جخمــان  عثمــان  بــاع  لســيد 

 NR 802928 عــدد   لحامــل ب.ت.و 
 لســاكن  ألحمد6ــة 2 جقــم 20 مكنــاس 

للســادة  ســماعيل  لزيانــي  لحامــل 

D 419878  لســاكن  عــدد  ب.ت.و 

مكنــاس. بوفكــر ن  تعاونيــة  لنيــة 

ب.ت.و  وأحمــد  لزيانــي  لحامــل 
تعاونيــة  D 732714  لســاكن  عــدد 

مكنــاس.  لنيــة 
وعبــد  لعالــي  لزيانــي  لحامــل 
D 494099  لســاكن  عــدد  ب.ت.و 
مكنــاس. بوفكــر ن  تعاونيــة  لنيــة 
أ   15 رميــع  ألصــل  لتجــاجي  لكائــن 
مررــان 2 مكنــاس بثمــن إرمالــي قــدجه 
1000000 دجهــم و ملســجل بالســجل 

.91130 عــدد   لتجــاجي 
لذلك فإن رميع  لتعرضات 6ج  
أن توضــع بكتابــة  لضبــط باملحكمــة 
 لتجاجية بمكناس د خل أرل خمســة 
صــدوج  تاجيــخ  مــن  6ومــا   )15( عشــر 

 لنشــرة  لثانيــة.
 لنشرة  لثانية

عن جئيس كتابة  لضبط  ملحكمة  لتجاجية 

بمكناس

87 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بمكناس
ملف جقم : 01/2020

حساب : 920
إعالن بيع أصل تجاجي

تلقتــه  توثيقــي  عقــد  بمقت�ســى 
موثقــة  زهــوج  لصنهاجــي   ألســتاذة 
و17  أبريــل   2 بتاجيــخ  بمكنــاس 
مــرو ن  بــاع  لســيد   ،2019 ديســمبف 
جقــم  بمكنــاس   لعنزولــي،  لســاكن 
2  لبســاتين،  53  لحــي  لعســكري 
لبطاقــة  لتعريــف  لوطنيــة   لحامــل 
فريــد  للســيد   D440082 جقــم 
شــاجع  بالناضــوج،   لعاللي، لســاكن 
تيفتوتيــن،   25 جقــم   II  لحســن  لثانــي 
لبطاقــة  لتعريــف  لوطنيــة   لحامــل 
رميــع  ألصــل   ،S322237 جقــم 
عــن  عبــاجة  هــو   لتجــاجي  لــذي 
 PHARMACIE صيدليــة  ملســماة 
ARREDOUANE،  لكائنــة بمكنــاس، 
ويســالن،  ملســجل  جيــاض   202 جقــم 
لــدى  ملحكمــة  بالســجل  لتجــاجي 
عــدد  تحــت  بمكنــاس   لتجاجيــة 
 950.000.00 قــدجه  ثمــن   ،71490

دجهــم.

لذلك فإن رميع  لتعرضات 6ج  

أن توضــع بكتابــة  لضبــط باملحكمــة 

 لتجاجية بمكناس د خل أرل خمســة 

عشــر 6ومــا مــن تاجيــخ صــدوج  لنشــرة 

 لثانيــة.

 لنشرة  لثانية

88 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
مصلحة كتابة  لضبط

 لسحل  لتجاجي

ملف جقم : 2020/2

حساب جقم : 2254

بتاجيخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

13 6نا6ر 2017.

باع  لطرف  ألول :

عبد  لوهاب،  ملغربي   لشاوي 

 لجنسية،  لحامل لبطاقة  لتعريف 

A43291،  لقاطن  جقم   لوطنية 

 20 قطاع  حي  لرياض،   بالرباط 

بلوك 0 جقم 5 إقامة  ألصيل عماجة أ 

شقة 12.

إلى  لطرف  لثاني :

جضا،  ملغربي  أحمد   لشاوي 

 لجنسية،   لحامل لبطاقة  لتعريف 

A738948،  لقاطن  جقم   لوطنية 

بالرباط 24 تجزئة فنيدة وليلى شاجع 

 لحوز.

حقوقه  مجموع   :  لتعيين 

في  ألصل   ،3/1  ملشاعة،  لبالغة 

 7  لتجاجي ملدجسة  إل6مان  لكائن ب 

تماجة  حي  لوفاق،  تجزئة بن سودة، 

سجل تجاجي جقم 52010.

بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 

باملحكمة  لتجاجية   لسجل  لتجاجي 

 (15( بالرباط إلى غا6ة خمسة عشر 

6وما من صدوج  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  ألولى

63 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بالرباط
ملف جقم : 2020/7
حساب جقم : 2272

 لطرف  ألول :
جقم  لبطاقة   حمد  خما�سي، 
مغربي   ،P1993  لتعريف  لوطنية 

 لجنسية.
 لطرف  لثاني :

 NUMIDIASYNE PRIVEE شركة
:  حمد  خما�سي،  مسيفها  لقانوني 
 ملقر  الرتماعي : 1388 حي أوالد زعيف 

عين عودة، تماجة.
 ألصل  لتجاجي : مدجسة خاصة، 
1388 حي أوالد زعيف، عين   :  لعنو ن 
جقم  لسجل  لتجاجي  تماجة  عودة، 

.105742
بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 
باملحكمة  لتجاجية   لسجل  لتجاجي 
 (15( بالرباط إلى غا6ة خمسة عشر 

6وما من صدوج  إلعالن  لثاني.
 لنشرة  ألولى

جئيس مصلحة  لسجل  لتجاجي

64 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بالرباط

مصلحة  لسحل  لتجاجي

بيع أصل تجاجي
ملف جقم : 2020/13
حساب جقم : 2332

إعالن أول - ثاني
توثيقي  قسمة  عقد  بمقت�سى 
حرج من طرف  ألستاذ أحمد  لوز ني 
  ملوثق بالرباط بتاجيخ 5 ديسمبف 2019 
قام كل من  لسيدة نفيسة بنبف هيم 
بنبف هيم  عبد  لحكيم  و لسيد 
و لسيدة نزهة صقلي بإسناد رميع 
حق  لكر ء  من  حقوقهم  ملشاعة 
 ،5 بالرباط  باملحل  لكائن   ملرتبط 
شاجع  لحسن  لثاني و ملقيد بالسجل 
 31324  لتجاجي بالرباط تحت جقم 
إلى  لسيدة رهان بنبف هيم،  لحاملة 
جقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 
وسيتم  إل6د ع  لقانوني   A737853

باملحكمة  لتجاجية بالرباط.

 II.  -  إعالنات قضائية
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غا6ة  إلى  وستقبل  لتعرضات 

تاجيخ  من  6وما   )15( عشر  خمسة 

صدوج  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  ألولى

65 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بالرباط

ملف جقم : 2020/12

حساب جقم : 2325

 لطرف  ألول :

عنهم  تنوب  مجيد  بنبلعيد  وجثة 
فاطمة  لزهرة  لقسيوي، جقم بطاقة 

 لتعريف  لوطنية : V88700 مغربية 

 لجنسية.

 لطرف  لثاني :
فاتن و عش، جقم بطاقة  لتعريف 

مغربية   AD117411  :  لوطنية 

 لجنسية.

 ألصل  لتجاجي صيدلية  لسباعي.

جرابيين  دو ج  تماجة   :  لعنو ن 
جقم  لسجل  محطة  فريقيا،   7 جقم 

 لتجاجي : 53500.

بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 

باملحكمة  لتجاجية   لسجل  لتجاجي 

 (15( بالرباط إلى غا6ة خمسة عشر 

6وما من صدوج  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  ألولى
جئيس مصلحة  لسجل  لتجاجي

82 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بالرباط

ملف جقم : 2020/04
حساب جقم : 2231

 لطرف  ألول :
عنهم  لعر قي  تنوب  وجثة  لعر قي 
 : جقم بطاقة  لتعريف  لوطنية  وفاء 

C202443 مغربية  لجنسية.
 لطرف  لثاني :

بطاقة  لتعريف  جقم  بوك  عمر 
مغربي   A209232  :  لوطنية 

 لجنسية.
 ألصل  لتجاجي : مكتبة.

محمد  شاجع   229  :  لعنو ن 
 لخامس  لرباط.

 جقم  لسجل  لتجاجي : 109482.
بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 
باملحكمة  لتجاجية   لسجل  لتجاجي 
 (15( بالرباط إلى غا6ة خمسة عشر 

6وما من صدوج  إلعالن  لثاني.
 لنشرة  لثانية

جئيس مصلحة  لسجل  لتجاجي

8 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بالرباط
ملف جقم :  2020/09

حساب جقم : 2282
 لطرف  ألول : مجيد أوحيدة جقم 
 S293135  لبطاقة  لتعرف  لوطنية 
 : مغربي  لجنسية  لطرف  لثاني 
جقم  لبطاقة  لحسني   ملصطفى 
 لتعريف  لوطنية Q144592 مغربي 
مقهى   :  لجنسية  ألصل  لتجاجي 
أوالد مطاع  جياض  تجزئة   :  لعنو ن 
سكتوج 2 جقم 232 تماجة جقم  لسجل 

 لتجاجي 101842.
بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 
باملحكمة  لتجاجية   لسجل  لتجاجي 
 15 عشر  خمسة  غا6ة  إلى  بالرباط 

6وما من صدوج  إلعالن  لثاني.
 لنشرة  لثانية

جئيس مصلحة  لسجل  لتجاجي

144 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة  لسجل  لتجاجي
ملف بيع جقم :  2020/20

حساب جقم : 1759
إشهاج عقد بيع أصل تجاجي

محمد  ذ.  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بفاس مؤجخ  بن عبد  لجليل موثق 
و11    2019 ديسمبف   9 بفاس بتاجيخ 
بفاس  ومسجل   2019 ديسمبف 
باع  لسيد   2019 12 ديسمبف  بتاجيخ 
بطاقته  لوطنية  جقم  محمد  ألمل، 
زنقة   1 بفاس  و لساكن   C229301
 19 عبد  لحميد  بن باديس  لشقة 

للسادة : 
عزيز مربوح، جقم بطاقته  لوطنية 
تعاونية  بفاس  و لساكن   C708522

 الدجيسية  لزهوج 2.

بطاقته  جقم  مربوح،  حميد 

و لساكن بفاس   C214037  لوطنية 

تعاونية  الدجيسية  لزهوج 2.

بطاقته  جقم  مربوح،  حسن 

و لساكن بفاس   C287025  لوطنية 

حي  لتضامن  تعاونية  الدجيسية 

 لزهوج 2.

 ألصل  لتجاجي  ملستغل بفاس 3 

زنقة  ملد جس تجزئة بوسجوج  ملد6نة 

 HAMMAM شعاج  تحت   لجد6دة 

و ملسجل بالسجل  لتجاجي   PACHA

بثمن قدجه   53730 بفاس تحت جقم 

حس   لشروط  دجهم    280.000

 ملنصوص عليها بعقد  لبيع.

وتقبل  لتعرضات بكتابة  لضبط 

باملحكمة  لتجاجية بفاس د خل أرل 

ال 6تعدى خمسة عشر 6وما  بتد ء من 

 لنشرة  لثانية.

 لنشرة  لثانية
عن جئيس كتابة  لضبط

بشرى  لعرجي

9 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكت   لتسوية و لتصفية  لقضائية
فتح مسطرة  النقاذ في حق شركة 

كونصوليد6ر تر نس سرفيس
جقم 05

13  لصادج  جقم  بمقت�سى حكم 

جقم  بامللف   2020 6نا6ر   27 بتاجيخ 

لدى  ملحكمة   2020/8315/1

 لتجاجية بالد ج  لبيضاء  لذي ق�سى 

بفتح مسطرة  النقاذ في حق شركة 

ذ ت  سرفيس  تر نس  كونصوليد6ر 

و لكائن   4923  لسجل  لتجاجي جقم 

مقرها  الرتماعي بأوالد سيدي علي بن 

عزوز  لشالالت عين حرودة  ملحمد6ة 

وعين  لسيد 6وسف بونعيالت قاضيا 

أمين رالبي  محمد  منتدبا ونائبه ذ. 

و لسيد عبد  لوهاب بن ز هر سند6كا 

شاجع محمد  لسادس   792 و لكائن 

 لد ج  لبيضاء.

من  لد ئنين  فاملطلوب  وعليه 
للسند6ك  ملعين  بد6ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ 
 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل 
نشر  تاجيخ  من  شهرين  بتد ء  أرل 
مع  بالجريدة  لرسمية  هذ   إلشعاج 
بالنسبة  بشهرين  هذ   ألرل  تمد6د 
إلى  لد ئنين  لقاطنين خاجج  ململكة 
و719   584 للمو د  طبقا   ملغربية 

و720 من مدونة  لتجاجة.
عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

67

 ملحكمة  لتجاجية بالد ج  لبيضاء
مكت  صعوبات  ملقاولة

بيان نشر أمر بالتوقيع تطبيقا 
ملقتضيات  ملادة 228 من مدونة 

 لتجاجة
 لتصفية قضائية جقم 2000/72

 لسند6ك  بتسام حر ج
ليكن في علم د ئني شركة هينو   
 ملغرب  لكائن مقرها  الرتماعي زنقة 
 لنخلة جقم 2  لد ج  لبيضاء أنه صدج 
عن  لقا�سي   2019/1708 جقم  أمر 
بالد ج  باملحكمة  لتجاجية   ملنتدب 
 2019 ديسمبف   30 بتاجيخ   لبيضاء 
 2019/8304/1551 جقم  بامللف 
مودع بكتابة  لضبط وبأن من حق 
د خل  باالستئناف   ألطر ف  لطعن 
أرل خمسة عشر 6وما من تاجيخ نشر 
هذ   لبيان بالجريدة  لرسمية طبقا 

للمادة 228 من مدونة  لتجاجة.
جئيس كتابة  لضبط

68

محكمة  الستئناف  لتجاجية
 بالد ج  لبيضاء

مكت   لتسوية و لتصفية  لقضائية
فتح مسطرة  لتصفية  لقضائية في 

حق شركة بوغاجت
جقم 02

5297  لصادج  بمقت�سى قر ج جقم 
بامللف جقم   2019 نوفمبف   12 بتاجيخ 
لدى  ملحكمة   2019/8301/1744
بالد ج  لبيضاء   الستئناف  لتجاجية 
 لذي ق�سى بفتح مسطرة  لتصفية 
 لقضائية في حق شركة بوغاجت ذ ت
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  لسجل  لتجاجي جقم 42442 و لكائن 
مقرها  الرتماعي  ملنطقة  لصناعية 
حي   145 جقم  بقعة   بن  مسيك 
موالي جشيد  لد ج  لبيضاء وبتحد6د 
تاجيخ  لتوقف عن  لدفع  في 18 شهر 
هذ   لقر ج  صدوج  لتاجيخ   لسابقة 
بنسامي  عبد  لكبيف  وعين  لسيد 
محمد أمين  قاضيا منتدبا ونائبه ذ. 
رالبي و لسيد عبد  لرحمان  المالي 
محمد  شاجع   225 و لكائن  سند6كا 

 لخامس  لد ج  لبيضاء.
من  لد ئنين  فاملطلوب  وعليه   
للسند6ك  ملعين  بد6ونهم   لتصريح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ 
 ملطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك د خل 
نشر  تاجيخ  من  شهرين  بتد ء  أرل 
مع  هذ   إلشعاج بالجريدة  لرسمية  
بالنسبة  بشهرين  هذ   ألرل  تمد6د 
إلى  لد ئنين  لقاطنين خاجج  ململكة 
و719   584 للمو د  طبقا   ملغربية 

و720 من مدونة  لتجاجة.
عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

69

 ملحكمة  لتجاجية بالد ج  لبيضاء

ملف جقم : 129700
حساب جقم : 8228

عقد تقدمة
بصفتها  سلوى  ملرني�سي   لسيدة 
و ملسجل  للشخص  لطبيعي  ممثلة 
 225.482 جقم  بالسجل  لتجاجي 
شركة  في  وحيدة  شريكة  وبصفتها 
 PHARMACIE  : طوج  لتكوين  في 
 ATTISSIR DERB GHALLEF SARL
تم  لتصريح    كالتالي  خصائصها   AU

على ما 6لي :
تم  لقيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 PHARMACIE ATTISSIR DERB
ذ ت  شركة   GHALLEF SARL AU
 ملسؤولية  ملحدودة مقرها  الرتماعي 
: حي  لعائلة  لفرنسية - دجب غلف - 
 لزنقة 93 جقم 57 -  لد ج  لبيضاء تم 
 ملساهمة في  لشركة  ملذكوجة أعاله 
بجميع عناصر أصول وخصوم  ألصل 
وتصبح  للشخص  لطبيعي   لتجاجي 
 لشركة مالكة للعناصر  ملساهم بها 

من 6وم تسجيلها في  لسجل   بتد ء 
 لتجاجي سيكون للشركة  ملستفيدة 
من هذه  لتقدمة كامل  مللكية لألصل 
من  تقدمته  بتد ء   لتجاجي  لحال 
توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ6ضا 
تاجيخ  إلنشاء  لنهائي  من   النتفاع 
:  ألصل  لتجاجي  ب  لهذه  لشركة 
- دجب  : حي  لعائلة  لفرنسية   لكائن 
-  لد ج   57 جقم   93 -  لزنقة  غلف 
و ملسجل بالسجل  لتجاجي   لبيضاء 
بالد ج  لبيضاء  باملحكمة  لتجاجية 

تحت جقم 225.482.
تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجاجية  بمكت   لضبط 
بالد ج  مكت   لسجل  لتجاجي 
عشر  خمسة  أرل  د خل   لبيضاء 

6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.
 لنشرة  ألولى

66 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بالد ج  لبيضاء
ملف جقم : 129524
حساب جقم : 7847

بيع أصل تجاجي

باعت  لســيدة فاضمة بوتكطيت، 
 لســيدة لطيفــة مشــكوج،  لســيد عبــد 
خد6جــة  لطفــي،  لســيدة   لرحمــان 
لطفــي،  لســيد محمــد لطفــي،  لســيد 
محمــد  لصغيــف لطفــي  لســيد  بر هيــم 
لطفــي  عبــد  لســالم  لطفــي،  لســيد 
لطفــي  لحاملــون  رمــال  و لســيد 
لبطاقــات  لتعريــف  علــى  لتو لــي 
 I800422, B810203,  لوطنيــة جقــم 
 E800825, BE2453, B135252,
 I122532, B333592, B73747,

.BE257742
 LIVE لفائــدة  لشــركة  ملســماة 
CASAVERT SARL،  ملمثلــة قانونيــا 
لطفــي،  رمــال  طــرف  لســيد  مــن 
لبطاقــة  لتعريــف  لوطنيــة   لحامــل 

.BE257742 جقــم 
بالــد ج   ألصــل  لتجــاجي  لكائــن 
 لبيضــاء 444 شــاجع  بر هيــم  لرود نــي 
و ملسجل بالسجل  لتجاجي تحت جقم 

.127274

تســجل  فــإن  لتعرضــات  وبذلــك 
بمكتــ   لضبــط باملحكمــة  لتجاجيــة 
بالــد ج  مكتــ   لســجل  لتجــاجي 
د خــل أرــل خمســة عشــرة   لبيضــاء 
للنشــرة  ألولــى  6ومــا  ملو لــي   )15(

نيــة. و لثا
 لنشرة  لثانية

عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

84 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بالد ج  لبيضاء
ملف جقم 129592
حساب جقم 8255

تفويت رزئي ألصل تجاجي
فوتت

فاتح  بتاجيخ  عرفي  عقد  بمور  
بتاجيخ تعد6لي  وعقد   2017  نوفمبف 

 SOCIETE 2020  لشركة  6نا6ر   9
 SAMSUNG ELECTRONICS
ذ ت  شركة   MAGHREB ARAB
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها بالد ج  لبيضاء لكولين 2 تجزئة 
4 سيدي معروف  ملسجلة  12 طابق 
ملد6نة  لد ج  بالسجل  لتجاجي 
 لبيضاء تحت جقم 209.371 بتفويت 
لها  لألصل  لتجاجي  ململوك  رزئي 

و لذي تستغله.
 HP PPS MAROC لفائدة  لشركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة مقرها 
1  لد ج  لبيضاء  كريستال   5 باملبنى 
للد ج  بالسجل  لتجاجي   ملسجلة 

 لبيضاء تحت جقم 324257.
 ألصل  لتجاجي  لذي تم تفويته 
وكذ   بأنشطة  لطباعة  6تعلق 
بها  لبائعة  تقوم  بالعمليات  لتي 
مباشرة  وغيف  مباشرة  بطريقة 
كالبحث و لتطوير  لبيع وصنع. 6تعلق 
 لتفويت  لجزئي  ألصول و اللتز مات 

 ملحلية للبائعة.
6تو رد مقر  ألصل  لتجاجي بالد ج 
 لبيضاء لكولين 2 تجزئة 12 طابق 4 

سيدي معروف.
تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجاجية  بمكت   لضبط 
بالد ج  مكت   لسجل  لتجاجي 
6وما  ملو لي   15 د خل أرل   لبيضاء 

للنشرة  ألولى و لثانية.
 لنشرة  لثانية

عن جئيس كتابة  لضبط

85 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بالد ج لبيضاء
ملف جقم : 129234
حساب جقم : 8380

عقد تقدمة
بصفتها  كو�سي  ناد6ة   لسيدة 
و ملسجل  للشخص  لطبيعي  ممثلة 
 221.414 جقم  بالسجل  لتجاجي 
وبصفتها شريكة وحيدة في شركة في 

طوج  لتكوين :
 PHARMACIE CHABAB CASA

SARL AU
خصائصها كالتالي :

تم  لتصريح على ما 6لي :
تم  لقيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 PHARMACIE CHABAB CASA
ذ ت  ملســؤولية  شــركة   .SARL AU
حــي  مقرهــا  الرتماعــي   ملحــدودة 
أ محــل جقــم   4  لشــباب عمــاجة جقــم 
عيــن  لســبع  لد ج لبيضــاء.  38/37
تــم  ملســاهمة فــي  لشــركة  ملذكــوجة 
أعــاله بجميــع عناصــر أصــول وخصــوم 
 الصــل  لتجــاجي للشــخص  لطبيعــي 
للعناصــر  مالكــة  وتصبــح  لشــركة 
 ملســاهم بهــا  بتــد ء مــن 6ــوم تســجيلها 

فــي  لســجل  لتجــاجي.
مــن  للشــركة  ملســتفيدة  ســيكون 
هــذه  لتقدمــة كامــل  مللكيــة لالصــل 
مــن   لتجــاجي  لحــال تقدمتــه  بتــد ء 
توقيــع هــذ   لعقــد وســيكون لهــا أ6ضــا 
تاجيــخ  النشــاء  مــن   النتفــاع  بتــد ء 
 لنهائي لهذه  لشــركة باألصل  لتجاجي 
 4 جقــم  عمــاجة  بحــي  لشــباب   لكائــن 
عيــن  لســبع   38/37 جقــم  محــل  أ 

 لد ج لبيضــاء.
بالســجل  لتجــاجي  و ملســجل 
بالــد ج  لبيضــاء  باملحكمــة  لتجاجيــة 

.221.414 جقــم  تحــت 
فــإن  لتعرضــات  وبذلــك 
باملحكمــة  بمكتــ   لضبــط  تســجل 
مكتــ   لســجل  لتجــاجي   لتجاجيــة 
15 عشــر  بالد ج لبيضــاء د خــل أرــل 
: 6ومــا  ملو لــي للنشــرة  الولــى و لثانيــة 

 لنشرة  لثانية
عن جئيس كتابة  لضبط

86 مكرر
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املحكمة التجارية بأكادير
مكت   لسجل  لتجاجي
ملف جقم : 105-2019

حساب خصو�سي : 537
تفويت أصل تجاجي

بمورــ   لعقــد  لتوثيقــي  ملــؤجخ 
شــركة  فوتــت   ،2019 مــاجس   2 فــي 
شــخص  فــي   SOUSS MAOUAD
ممثلهــا  لقانونــي  لســيد  لحســن 
 ،J11131 بطاقتــه  لوطنيــة  بوحجــر 
 لســاكن بانزكان فيال بوحجر البيفكوال 
و ملســجلة  الســيد   طريــق   لجنوبيــة 
بالســجل  لتجــاجي باملحكمــة  لتجاجيــة 
أصلهــا   9181 جقــم  تحــت  بأكاد6ــر 
 31 جقــم  بأكاد6ــر   لتجــاجي  لكائــن 
شــاجع   M/2 عمــاجة   لطابــق  ألج�ســي 
موالي عبد هللا بجميع عناصره  ملاد6ة 
 TELESCA لفائــدة  لســيد  و ملعنويــة 
PIETRO  لحامــل لجــو ز  لســفر عــدد 
AAA4459012 بأكاد6ر شاجع  لحسن 
وذلــك   72  لثانــي إقامــة  ألمــل شــقة 
900.000 دجهــم. بثمــن إرمالــي قــدجه 
وبذلــك فــإن جئيــس مصلحــة كتابــة 
 لضبــط يعلــن لــكل ذي مصلحــة أن 
ضبــط  بمكتــ   تســجل   لتعرضــات 
 ملحكمــة  لتجاجيــة بأكاد6ــر د خــل أرــل 
6ومــا  ملو ليــة   )15( عشــرة  خمســة 
للنشــرة  لثانيــة طبقــا للمــو د 83، 84 

مــن مدونــة  لتجــاجة. و104 
 لنشرة  لثانية

تحت رميع  لتحفظات

جئيس مصلحة كتابة  لضبط

93 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بأكاد6ر
مكت   لسجل  لتجاجي

ملف جقم : 8-2019
حساب خصو�سي : 1295

تفويت أصل تجاجي
بمورــ   لعقــد  لتوثيقــي  ملــؤجخ 
2019، فوتــت شــركة  27 ديســمبف  فــي 
محمد  بيلي  لحامل لبطاقة  لتعريف 
رميــع  ألصــل   J819190  لوطنيــة 
 لتجــاجي  ملســجل بالســجل  لتجــاجي 
باملحكمــة  لتجاجيــة بأكاد6ــر تحــت جقــم 
50418 و لكائــن بأكاد6ــر 118 شــاجع 2 
مــاجس ســيدي 6وســف، لفائــدة  لســيد 

عمــر محــرج  لحامــل لبطاقــة  لتعريــف 
قــدجه  بثمــن   BH214913  لوطنيــة 

دجهــم.  500.000
وبذلــك فــإن جئيــس مصلحــة كتابــة 
 لضبــط يعلــن لــكل ذي مصلحــة أن 
ضبــط  بمكتــ   تســجل   لتعرضــات 
 ملحكمــة  لتجاجيــة بأكاد6ــر د خــل أرــل 
6ومــا  ملو ليــة   )15(  لخمســة عشــرة 
للنشــرة  لثانيــة طبقــا للمــو د 83، 84 

مــن مدونــة  لتجــاجة. و104 
 لنشرة  لثانية

تحت رميع  لتحفظات

جئيس مصلحة كتابة  لضبط

94 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بأكاد6ر
مكت   لسجل  لتجاجي
ملف جقم : 21-2020

حساب خصو�سي : 1314م
بيع  أصل تجاجي

عقــد  لبيــع  ملحــرج  بمقت�ســى 
محــام  ذ/بورمعــة  لــو دي  بمكتــ  
بهيئــة أكاد6ــر  ملصحــح  المضــاء بتاجيــخ 

.2019 أكتوبــر   22
محمــد  بموربــه  لســيد  بــاع 
لبطاقــة  لتعريــف   لكر تــي  لحامــل 
JE18292  ألصــل  لتجــاجي   لوطنيــة 
 لكائــن بأســفل  لعمــاجة  لكائنــة بشــاجع 
 ملنصوج  لذهبي زنقة  لنخيل جقم 13 
حي  لد خلة أكاد6ر و ملســجل بالســجل 
 لتجــاجي باملحكمــة  لتجاجيــة بأكاد6ــر 
لفائــدة  لســيد   ،24442 جقــم  تحــت 
عبــد  لرحيــم  د مغــاج  لحامــل لبطاقــة 
 JB381312 جقــم   لتعريــف  لوطنيــة 
دجهــم.  110000 بثمــن  رمالــي قــدجه 
وبذلــك فــإن جئيــس مصلحــة كتابــة 
 لضبــط يعلــن لــكل ذي مصلحــة أن 
ضبــط  بمكتــ   تســجل   لتعرضــات 
 ملحكمــة  لتجاجيــة بأكاد6ــر د خــل أرــل 
6ومــا  ملو ليــة   )15(  لخمســة عشــرة 
مــن   84 للنشــرة  لثانيــة طبقــا للمــادة 

مدونــة  لتجــاجة.
 لنشرة  لثانية

تحت رميع  لتحفظات

جئيس مصلحة كتابة  لضبط

95 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بأكاد6ر
مكت   لسجل  لتجاجي
ملف جقم : 31-2020

حساب خصو�سي : 1338
تفويت أصل تجاجي

بتفويــت  ألصــل  عقــد  بمقت�ســى 
بمكتــ  ذ/معتصــم   لتجــاجي  ملحــرج 
2 6نا6ــر  حمــاد محــام بهيئــة أكاد6ــر فــي 
 ،2020 3 6نا6ــر  2020، و ملصحــح فــي 
فوت  لسيد أحمد  لخوميس  لحامل 
 E138872 لبطاقــة  لتعريــف  لوطنيــة
رميــع  ألصــل  لتجــاجي  ملســجل 
بالســجل  لتجــاجي باملحكمــة  لتجاجيــة 
و لكائــن   32354 جقــم  تحــت  بأكاد6ــر 
بأكاد6ــر شــاجع مــوالي  ســماعيل تمد6ــد 
X قبالــة عمــاجة  لــدجك  مللكــي، لفائــدة 
شــقيقة  لســيد  لســعيد  لخوميــس 
لبطاقــة  لتعريــف  لوطنيــة   لحامــل 
JB92282 بثمــن قــدجه 50.000 دجهــم.
وبذلــك فــإن جئيــس مصلحــة كتابــة 
 لضبــط يعلــن لــكل ذي مصلحــة أن 
ضبــط  بمكتــ   تســجل   لتعرضــات 
 ملحكمــة  لتجاجيــة بأكاد6ــر د خــل أرــل  
6ومــا  ملو ليــة   )15(  لخمســة عشــرة 
للنشــرة  لثانيــة طبقــا للمــو د 83، 84 

مــن مدونــة  لتجــاجة. و104 
 لنشرة  لثانية

تحت رميع  لتحفظات

جئيس مصلحة كتابة  لضبط

96 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تقد6م أصل تجاجي حصة في شركة

ملف جقم : 2020/22
حساب جقم : 1771

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسجل بمر كش   2019 ديسمبف   20
قدم  لسيد   2020 6نا6ر   24 بتاجيخ 
مخلص عبد  لرحيم،  لحامل لبطاقة 
 ،E80920 جقم   لتعريف  لوطنية 
 لساكن بتجزئة كريمة جقم 22 شاجع 

 ألميف موالي عبد هللا مر كش.
مجموع  ألصل  لتجاجي  لكائن 
متجر   21 جقم  6وغوزالفيا  بزنقة 
تز ول  مر كش  رليز  و28   27 جقم 

بهما تجاجة  ملالبس  لجاهزة بنصف 
 لجملة.

 ملقيد بالسجل  لتجاجي بمر كش 
من   43924 من  لسجل  جقم  تحت 
عناصره  بجميع   لسجل  إل6ضاحي 
 ملاد6ة و ملعنوية بثمن قدجه 100.000 

دجهم.
جأسمالها   CARISMEN للشركة 
طرف  من  دجهم  ملمثلة   10.000

 لسيد مخلص عبد  لرحيم.
فعلى د ئني  لبائع  ملتنازل  ملذكوج 
إلى  بتعرضاتهم  6تقدمو   أن  أعاله 
باملحكمة  قسم  لسجل  لتجاجي 
 لتجاجية بمر كش د خل أرل 6بتدئ 
من تاجيخ نشر  إلعالن  ألول وينتهي في 
 ليوم  لخامس عشر من نشر  إلعالن 

 لثاني.
 إلعالن  ألول

عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

14 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بمر كش
ملف جقم 2020/28
حساب جقم 1772
بيع أصل تجاجي

مؤجخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 28 2020 ومسجل في  6نا6ر   9 بتاجيخ 
 : تحت  ملر رع  لتالية   2020 6نا6ر 
أمر   -  0002344  : كناش  ملد خيل 
توصيل   ،2020/5717 باستخالص 
باعت   2020324211049  ألد ء 
 RIAD SMARA  لشركة  ملسماة 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 100.000 جأسمالها  وحيد  شريك 
مقرها  الرتماعي  و لكائن  دجهم 
عرصة  زنقة   2 بمر كش،  ملد6نة 
بالسجل  لتجاجي   لحوت،  ملقيدة 
للتعريف  24517،  لحاملة  جقم 
وجقم   02520142 جقم   لجبائي 
 71342000078  لتعريف  ملورد 
 RIAD MARA للشركة  ملسماة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،  شركة 
جأسمالها 10.000 دجهم  لكائن مقرها 
عماجة  مر كش،  أبو ب  بمر كش 
و ملقيدة   1 جقم  شقة    ،124 جقم 
بالسجل  لتجاجي بمر كش تحت جقم 
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101213،  لحاملة للتعريف  لجبائي 
وجقم  لتعريف   39482132 جقم 
 002328051000072 جقم   ملوحد 
مجموع  ألصل  لتجاجي  ملستغل 
بمر كش  للضيافة  لكائن  كد ج 
 ملد6نة، 2 زنقة عرصة  لحوتة  ملقيدة 
من   24517 جقم  بالسجل  لتجاجي 
 2594  لسجل  لتحليلي وتحت جقم 
من  لسجل  لتفتيبي و ملستغل تحت 
بثمن إرمالي    RIAD SMARA شعاج 
دجهم تم  إلبر ء   793.147.50 قدجه 

منه في  لعقد.
د ئني  لشركة  لبائعة  على 
6تقدمو   أن  أعاله   ملذكوجة 
بتعرضاتهم إلى قسم  لسجل  لتجاجي 
د خل  بمر كش  باملحكمة  لتجاجية 
نشر  إلعالن  تاجيخ  من  6بتدئ  أرل 
 ألول وينتهي في  ليوم  لخامس عشر 

15 من نشر  إلعالن  لثاني.
 إلعالن  ألول

 عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

15 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بمر كش
بيع أصل تجاجي

ملف جقم : 2020/29
حساب جقم : 1774

مؤجخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
في  مسجل   2020 6نا6ر   11 بتاجيخ 
2020 تحت  ملر رع  لتالي :   28 6نا6ر 
أمر   0002272 كناش  ملد خيل 
توصيل   2020/5724 باستخالص 

 ألد ء 2020324411049.
 ELGUELSYL باعت  لشركة  ملسماة
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،  شركة 
و لكائن  دجهم   250.000 جأسمالها 
 190 بمر كش  مقرها  الرتماعي 
حي سبتيين،  ملقيدة  دجب  لسقا6ة، 
 ،28479 جقم  بالسجل  لتجاجي 
جقم  للتعريف  لجبائي   لحاملة 
وجقم  لتعريف  ملوحد   2511093

.001540224000070
 MOGADOR للشركة  ملسماة 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   V34 CYC
دجهم،   20.000 جأسمالها   ملحدودة، 
 34 فيال  بالصويرة،  مقرها   لكائن 

ب8،  ملحطة  لسياحية  لجد6دة، 
بمر كش  بالسجل  لتجاجي  و ملقيدة 
3755،  لحاملة للتعريف  تحت جقم 

 لجبائي جقم 15248294.
مجموع  ألصل  لتجاجي  ملستغل 
 190 كد ج للضيافة  لكائن بمر كش 
حي سبتيين،  ملقيدة  دجب  لسقا6ة، 
من   28479 جقم  بالسجل  لتجاجي 
 2199  لسجل  لتحليلي وتحت جقم 
من  لسجل  لتفتيبي و ملستغل تحت 
إرمالي  بثمن   RIAD DJEBEL شعاج 
منه  دجهم تم  إلبر ء   235.100 قدجه 

في  لعقد.
على د ئني  لشركة  لبائعة  ملذكوجة 
أعاله أن 6تقدمو  بتعرضاتهم إلى قسم 
باملحكمة  لتجاجية   لسجل  لتجاجي 
بمر كش د خل أرل 6بتدئ من تاجيخ 
في  ليوم  وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 
 لخامس عشر )15( من نشر  إلعالن 

 لثاني.
 إلعالن  ألول

عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

16 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بمر كش

ملف جقم : 2020/33
حساب : 1775

 تقد6م أصل تجاجي 
حصة في شركة

في  مؤجخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمر كش  ومسجل   2020 7 6نا6ر 

بتاجيخ 30 6نا6ر 2020 قدم :
  لسيد موحسين  اللفي،  لحامل 
  E174802 جقم  للبطاقة  لوطنية 
برستيجيا  إقامة  بعنو ن   لساكن 
غولف سيتي مدخل  وبال إقامة 129 

شقة جقم 9 مر كش.
 لسيد محمد منيف  اللفي،  لحامل 
  E18588 جقم  للبطاقة  لوطنية 
 لساكن بعنو ن إقامة رنان  ألطلس 
زنقة  لقا�سي   42 جقم  01  لحاجثي 

عياض  لحي  لشتوي مر كش.
كريمة  اللفي،  لحامل   لسيدة 
  E132275 جقم  للبطاقة  لوطنية 
جقم   1  لساكن بعنو ن برج  لنخيل 

25  لنخيل ج مر كش.

هشام  اللفي،  لحامل   لسيد 
  E472425 جقم  للبطاقة  لوطنية 
 لساكن بعنو ن تجزئة  لخيف جقم 15 

تاجكة مر كش.
6وسف  اللفي،  لحامل   لسيد 
  E128287 جقم  للبطاقة  لوطنية 
 لساكن بعنو ن زنقة  لقا�سي عياض 
إقامة رنان  ألطلس 4  لحي  لشتوي 

مر كش.
عثمان  اللفي،  لحامل   لسيد 
  E411287 جقم  للبطاقة  لوطنية 
شاجع  لجهيد   8 بعنو ن   لساكن 
2 إقامة رنان أطلس كنزة  شقة جقم 

مر كش.
 لسيدة مالكة  لخدجي،  لحاملة 
 ،E20998 جقم  للبطاقة  لوطنية 
 لساكنة بعنو ن زنقة  لعلويين جقم 5 

ريليز مر كش.
 PREMIUM« شركة  لفائدة 
CENTRAL STORE»  ألصل  لتجاجي 
 لكائن ب 123 شاجع محمد  لخامس 
و ملعد   40000  - رليز مد6نة مر كش 
تجاجي مسجل تحت جقم  من محل 
ترتيبي  وجقم   123282 جقم  تحليلي 
عناصره  ملاد6ة  بجميع   430 جقم 
 3.800.000 قدجه  بثمن  و ملعنوية 
دجهم مقابل حصص في  لشركة  لتي 

هي في طوج  لتأسيس.
د ئني  ملتنازلة  ملذكوجة  فعلى 
إلى  بتعرضاتهم  6تقدمو   أن  أعاله 
باملحكمة  قسم  لسجل  لتجاجي 
 لتجاجية بمر كش د خل أرل 6بتدئ 
من تاجيخ نشر  إلعالن  ألول وينتهي في 
 ليوم  لخامس عشر من نشر  إلعالن 

 لثاني.
 إلعالن  ألول

عن جئيس كتابة  لضبط

17 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بمر كش

تقد6م أصل تجاجي حصة في شركة
ملف جقم 2020/34
حساب جقم : 1790

في مؤجخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
ومسجل بمر كش   2019 6ونيو   24  

بتاجيخ 30 ديسمبف 2019.

6وسف  هللا  فتح  وه   لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
E520828 نصف حصصه  لتي  جقم 
6ملكها في هذ   ألصل  لتجاجي وذلك 
رميع  لضمانات  لقانونية  تحت 
و لفعلية في هذ   لنوع من  ملعامالت 
محمد  لحامل  هللا  فتح  إلى  لسيد 
جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
E517574  لذي صرح بقبوله لألصل 

 لتجاجي ذ ت  لتعيين  لتالي :
مجموع  لحقوق  لتي  نصف 
في  ألصل  لتجاجي  ملعد  6ملكها 
بمر كش  لبيع  ملأكوالت،  لكائن 
 لدكان جقم 2، مرستان 3  مرشيش، 
و ملسجل بالسجل  لتجاجي تحت جقم 

72908 بمر كش.
على  هذ   ألصل  لجاجي  يشتمل 

 لعناصر  لتالية :
 لزبناء و لسمعة  لتجاجية.

و ملنقوالت  ملعدة   ملعد ت 
الستغالله وغيف  ملوصوفة بطل  من 

 لطرفين
أعاله  د ئني  لبائع  ملذكوج  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  6تقدمو   أن 
باملحكمة  لتجاجية   لسجل  لتجاجي 
بمر كش د خل أرل 6بتدئ من تاجيخ 
في  ليوم  وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 
 لخامس عشر من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  ألول
عن جئيس كتابة  لضبط

71 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بمر كش
بيع أصل تجاجي

ملف جقم 2020/35
حساب جقم : 1794

في  مؤجخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
2020 ومسجل بمر كش  7 6نا6ر  3 و 
باعت شركة   2020 6نا6ر   17 بتاجيخ 
 CHALLENG’HAIR MAROC SARL
ش.ذ.م.م.  ماغوك(  )تشالنج  6ر 
 لكائنة بمر كش باب  لجد6د عملية 
شركة  لفائدة   239 جقم  ليل  مسك 
 CLINIQUE DU CHEVEU SARL
)كلينيك دو شوفو( ش.ذ.م.م.  لكائنة 

بمر كش MCG شاجع عالل  لفا�سي
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 عماجة 12 شقة 5،  ملسجل بالسجل 

100029 رميع  ألصل   لتجاجي جقم 

 لتجاجي  لكائن بمر كش باب  لجد6د 

عملية مسك ليل جقم 239  ملعدة ل :

LA CLIENTELE ET 

L'ACHALANDAGE Y ATTACHES.

LE MATERIEL ET LE 

MOBILIER SERVANT A SON 

EXPLOITATION.

LE STOCK DE LA 

MARCHANDISE.

جقم  بالسجل  لتجاجي  و ملسجل 

عناصره  ملاد6ة  بجميع   ،22359

ألف  ومائة  مليون  بمبلغ  و ملعنوية، 

دجهم )1.100.000،00 دجهم(.

أعاله  د ئني  لبائع  ملذكوج  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  6تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجاجية   لسجل  لتجاجي 

بمر كش د خل أرل 6بتدئ من تاجيخ 

في  ليوم  وينتهي  نشر  إلعالن  ألول 

 لخامس عشر من نشر  إلعالن  لثاني.
 إلعالن  ألول

عن جئيس كتابة  لضبط

72 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بمر كش

بيع أصل تجاجي

ملف جقم 2020/12

حساب جقم 1729

 بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤجخ في

9 6نا6ر 2020  ملسجل بمر كش بتاجيخ 

 4023/2020 2020 كناش  6نا6ر   17

توصيل   3357 باستخالص جقم  أمر 
جقم 1920/2020.

بن  لعادل  محجوب  باع  لسيد 

بن محمد  لحامل لبطاقة  لتعريف 

بدجب  سكناه   E30 جقم   لوطنية 

 لكفتة جقم 5 سيدي بوعمر مر كش.

للسيد حسن  لر ون بن بورمعة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
بتجزئة  سكناه   E395301 جقم 

تسلطانت جقم 75 سيدي 6وسف بن 

علي مر كش.

للمتجر  رميع  ألصل  لتجاجي 
سوق   35 جقم  بباب  ملالح   لكائن 
لبيع  مر كش  ملخصص   ملجوهر ت 
 ملجوهر ت  ملقيد بالسجل باملحكمة 
 25018  لتجاجية بمر كش تحت جقم 

بثمن قدجه 700.000 دجهم.
أعاله  د ئني  لبائع  ملذكوج  فعلى 
قسم  بتعرضاتهم  لى  6تقدمو   أن 
باملحكمة  لتجاجية   لسجل  لتجاجي 
بمر كش د خل أرل 6بتدئ من تاجيخ 
في  ليوم  وينتهي  نشر  العالن  ألول 
 لخامش عشر من نشر  العالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

97 مكرر

  ملحكمة  لتجاجية بمر كش
هبة أصل تجاجي

ملف جقم 2020/17
حساب جقم 1733

 22 بمقت�سى عقد عرفي مؤجخ في 
بمر كش  ومسجل   2019 ديسمبف 
وه   لسيد   2020 6نا6ر   3 بتاجيخ 
عبد  للطيف  لساكن  خشاش 
مكرج   223 بعرصة  لبفكة  لرقم 
لبطاقة  لتعريف  مر كش  لحامل 
لفائدة   E232794 جقم   لوطنية 
 بنه خشاش زكرياء  لحامل لبطاقة 
 EE 215452  لتعريف  لوطنية جقم 
 223 بعرصة  لبفكة  لرقم   لساكن 
مكرج مر كش  ألصل  لتجاجي  لكائن 
بمر كش دكان 55 سوق  لخيف عرصة 
 ملعاش و ملعد لحرفة نظاج تي  لبيع 
بالتقسيط و ملقيد بالسجل  لتجاجي 
من   102822 جقم  تحت  بمر كش 
عناصره  بجميع   لسجل  إل6ضاحي 
 ملاد6ة و ملعنوية بثمن قدجه 200.000 

دجهم.
أعاله  د ئني  لبائع  ملذكوج  فعلى 
قسم  بتعرضاتهم  لى  6تقدمو   أن 
باملحكمة  لتجاجية   لسجل  لتجاجي 
بمر كش د خل أرل 6بتدئ من تاجيخ 
في  ليوم  وينتهي  نشر  العالن  ألول 
 لخامش عشر من نشر  العالن  لثاني.

 إلعالن  لثاني
عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

98 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهاج مستخرج عقد بيع أصل 

تجاجي
ملف  لبيع جقم : 2020/77

حساب جقم : 1053
حرجته  جسمي  عقد  بمقت�سى 
بتاجيخ بلهاشمي  سليمة    ألستاذة 
9 6نا6ر 2020، مسجل بوردة بتاجيخ 
12 6نا6ر 2020 سجل  إل6د ع 1252 

أم  بالقبض 1121، باع :
باجدو،  لساكن  محمد   لسيد 
تجزئة  شاجع  لدجفوفي،  بوردة، 

بندجة، جقم 30.
عطو ني،  لساكن  حسن  للسيد 
،143 زنقة  حي  لحسني،   بوردة، 

جقم 22.
رميع  ألصل  لتجاجي  لكائن 
2،  ملقيد  جقم  زنقة  لتنس،  بوردة، 
أكتوبر   22 بالسجل  لتجاجي بتاجيخ 
تحليلي،   32352 جقم  تحت   1992
إرمالي  بثمن  للبقالة  و ملخصص 

قدجه 250.000 دجهم.
أمام  ملحكمة  تقبل  لتعرضات 
 لتجاجية بوردة د خل أرل أقصاه 
للنشرة  6وما  ملو لية  عشر  خمسة 
 لثانية - تطبيقا للمادة 84 من مدونة 

 لتجاجة.
 لنشرة  ألولى

18 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بوردة

إشهاج مستخرج عقد بيع أصل 
تجاجي

ملف  لبيع 2020/92
حساب جقم : 1083

حرجته  جسمي  عقد   بمقت�سى 
بتاجيخ بلهاشمي  سليمة    ألستاذة 
بوردة  مسجل   ،2020 6نا6ر   23  
بتاجيخ 29 6نا6ر 2020 سجل  إل6د ع 
2325 أمر بالقبض 2100، باع  لسيد :
محمد بنطامة،  لساكن بوردة، 
للسيد محمد   41 زنقة  لقدس جقم 
حي  بوردة،  سعيدي  لساكن 

 لخلفاوي جقم 220 سيدي 6حي.

رميع  ألصل  لتجاجي  لكائن 

 ،94-92 جقم  مر كش  زنقة  بوردة، 

بتاجيخ  بالسجل  لتجاجي    ملقيد 

 9819 جقم  تحت   1970 نوفمبف   4

مقهى  و ملخصص الستغالل  تحليلي 

مائة  مليون   قدجه  إرمالي  بثمن 

وخمسون ألف دجهم )1150000,00 

دجهم(.

أمام  ملحكمة  تقبل  لتعرضات 

 لتجاجية بوردة د خل أرل أقصاه 

للنشرة  6وما  ملو لية  عشر  خمسة 

 لثانية - تطبيقا للمادة 84 من مدونة 

 لتجاجة.

 إلعالن  ألول

73 مكرر

 ملحكمة  لتجاجية بوردة

ملف جقم : 25/2020

حساب جقم : 1033

 شهاج مستخرج عقد تقد6م أصل 
تجاجي حصة في شركة

مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 6نا6ر   20 بتاجيخ   المضاء 

6نا6ر   20 بتاجيخ  مسجل  لكتفونيا 

عبد  بيطاجي  قدم  لسيد   2019

بنعزي  حي  بوردة   لحميد  لساكن 

زنقة 29 جقم30.

 PHARMACIE: شركة  في  حصة 

 AL HIKMA LAHBOUS SARL AU

ممثلها  بو سطة  طوج  لتأسيس  في 

 لقانوني بيطاجي عبد  لحميد.

أصله  لتجاجي  لكائن  رميع 

بوردة، طريق بوقنادل تجزئة  لحيلة 

بالسجل  لتجاجي  10،  ملقيد  جقم 

تحت   ،2000 سبتمبف   5 بتاجيخ 

و ملخصص  تحليلي،   44474 جقم 

شعاج  تحت  صيدلية  الستغالل 

وقد   ،PHARMACIE AL HIKMA

بمبلغ  تقييم  الصل  لتجاجي  تم 

400.000 دجهم.
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6تعين على كل د ئن غيف مقيد أن 
6صرح باملبلغ  ملستحق د خل أرل 15 
6وما  ملو لية للنشر  لثاني  ملنصوص 
83 من مدونة  لتجاجة  عليه في  ملادة 
لدى كتابة ضبط  ملحكمة  لتجاجية 

بوردة.
 إلعالن  لثاني

جئيس مصلحة كتابة  لضبط

99 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة
عدد : 02/2020

حساب خصو�سي عدد : 10310
ملف إشهاج بيع أصل تجاجي

بمقت�ســى عقــد موثــق حــرج بمكتــ  
 ألستاذ أناس  لبوعناني موثق بمد6نة 

 لقنيطــرة بتاجيــخ 10 ديســمبف 2019 .
 MONSIEUR بــاع 
 BOUSSELHAM CHOAIB
 MAROCAIN CIN : G 118854
كمقهــى   ألصــل  لتجــاجي  ملســتغل 
 71-29 جقــم   212 بزنقــة   لكائــن 
تحــت  إلســم  لتجــاجي  لقنيطــرة 

.B I L A L
لــدى  بالســجل  لتجــاجي  و ملقيــد 
 ملحكمــة  إلبتد ئيــة بالقنيطــرة تحــت 
 300000 مقابــل مبلــغ   21124 عــدد 
 MONSIEUR لفائــدة  دجهمــا 
 MOHAMMED ZYAT
MAROCAIN CIN G 325024 فعلى 
د ئني  لبائع  ملذكوج أعاله أن 6تقدمو  
لــدى  ملحكمــة  إلبتد ئيــة  بتعرضهــم 
بالقنيطــرة د خــل أرــل 15 6ومــا  بتد ء 
من تاجيخ  لنشرة  لثانية طبقا للفصل 

مدونــة  لتجــاجة. مــن   84
 لنشرة  لثانية

عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

89 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة  لسجل  لتجاجي
ملف جقم : 44/2020
حساب جقم : 4109

 عالن عن تفويت أصل تجاجي
توثيقي منجز من  بمقت�سى عقد 
طرف  ملوثقة ذة/نو ل  ملنبهي مؤجخ 

بكتابة  و ملودع   2020 6نا6ر   15 في 

6نا6ر   17 ضبط هذه  ملحكمة بتاجيخ 

.2020

فوت وجثة  لسيد حكيم بنونة.

ب.ت.و  جقم  بنونة  حماد   لسيد 

بوطال   زينبة  BK42260،  لسيدة 
B154214،  لسيدة  ب.ت.و.  جقم 

ب.ت.و.  جقم   لسعد6ة  حريك 

B397471،  لسيدة خد6جة  لو �سي 
MA 110810،  لسيد  جقم ب.ت.و. 

 ،BK85893 .كريم بنونة جقم ب.ت.و

ب.ت.و.  جقم  بنونة  ليلى   لسيدة 

.BK38263

محمد  ملحمدي   لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف   لعلوي  لحامل 

.Z336897 لوطنية جقم 
 الصل  لتجاجي لصيدلية »زين » 

لعرب  6ت  عميفة  بدو ج   لكائن 

شتوكة  6ت باها.

و ملسجل بالسجل  لتجاجي تحت 
في  لسجل  لتحليلي   38572 جقم 

و ملعنوية  عناصره  ملاد6ة  بجميع 

بثمن  رمالي قدجه 400.000 دجهم.

جئيس  يعلن  لسيد  عليه  وبناء 

ذي  لكل  كتابة  لضبط  مصلحة 

على  لبيع  أن  لتعرضات  مصلحة 

هذه  ضبط  بكتابة  تودع   ملذكوج 

15 6وما   ملحكمة د خل أرل  قصاه 

للمادة  للنشرة  لثانية طبقا   ملو لية 

84 من مدونة  لتجاجة.
 لنشرة  لثانية

 مضاء

جئيس مصلحة كتابة  لضبط

100 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالصويرة
مكت   لسجل  لتجاجي

ملف  إلشهاج عدد : 234/2019

حساب جقم : 888

 لسجل  لتجاجي : 4448

إشهاج عقد بيع نصف أصل تجاجي
إن جئيــس كتابــة  لضبــط باملحكمــة 

أســفله  بالصويــرة  ملوقــع   إلبتد ئيــة 

6صــرح :

أنــه بمقت�ســى عقــد جســمي  ملحــرج 
مــن طــرف ذ/ محمــد  لضــوء  لناصــري 
 30 محامــي بهيئــة أســفي، و ملــؤجخ فــي 
عنــه جســوم  و ملــؤدى   2019 ســبتمبف 
 21 بتاجيــخ  بالصويــرة   لتســجيل 

.2017 ديســمبف 
بــاع  لســيد مبــاجك بلهاطــي مغربــي 
 لجنســية مــزد د ســنة 1920، بطاقتــه 
N15372،  لســاكن  عــدد   لوطنيــة 
بالتجزئــة  لر بعــة جقــم 474  لصويــرة، 
صد6قــي  أمينــة  لفائــدة  لســيدة 
مغربية  لجنسية مزد دة سنة 1928، 
 ،N29287 عــدد  بطاقتهــا  لوطنيــة 
 لســاكنة بالتجزئــة  لر بعــة جقــم 474 

 لصويــرة.
بجميــع  نصــف  ألصــل  لتجــاجي 
و ملعنويــة  لكائــن  عناصــره  ملاد6ــة 
لآلمنــة  حــي  و7   2 جقــم  بالدكانيــن 
 لصويــرة،  ملســجل بالســجل  لتجــاجي 
باملحكمــة  إلبتد ئيــة بالصويــرة تحــت 
عدد 4448، بثمن قدجه 100.000.00 

دجهــم.
وعليــه فعلــى د ئنــي  لبائــع  ملذكــوج 
مكتــ   إلــى  بتعرضاتهــم  6تقدمــو   أن 
بهــذه  ملحكمــة   لســجل  لتجــاجي 
د خــل أرــل 15 6بتــدئ مــن تاجيــخ نشــر 
هــذ   إلعــالن  ألول وينتهــي فــي  ليــوم 
 لخامس عشر من نشر  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  لثانية

 عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط
101 مكرر

 ملحكمة  إلبتد ئية بالصويرة
مكت   لسجل  لتجاجي

ملف  إلشهاج عدد : 14/2020
حساب جقم : 1217

 لسجل  لتجاجي : 12140
إشهاج عقد بيع أصل تجاجي

إن جئيــس كتابــة  لضبــط باملحكمــة 
أســفله  بالصويــرة  ملوقــع   إلبتد ئيــة 

6صــرح :
أنــه بمقت�ســى عقــد توثيقــي  ملحــرج 
مــن طــرف ذة/ أجقيــة  ملجاطــي موثقــة 
ديســمبف   27 فــي  و ملــؤجخ  بالصويــرة، 
2019 و ملــؤدى عنــه جســوم  لتســجيل 
 2019 ديســمبف   31 بالصويــرة بتاجيــخ 

 11024 و   OR: 11877 تحــت عــدد 

RE:2019-0012110

بــاع  لســيد  حمــد ومايــس مغربــي 

 لجنســية مــزد د ســنة 1974، بطاقتــه 

JB145404،  لســاكن   لوطنيــة عــدد 
بانــزكان دو ج  لجد6ــد زنقــة 109 جقــم 9 

 لدشــيفة،لفائدة  لســيد جشــيد بلقــاس 

 12 بتاجيــخ  مــزد د  مغربــي  لجنســية 

مــاجس 1989، بطاقتــه  لوطنيــة عــدد 
زنقــة   45 N331402،  لســاكن جقــم 

 لعيــون  لصويــرة.

عناصره  بجميع   ألصل  لتجاجي 

بزنقة  و ملعنوية  لكائن   ملاد6ة 

 لعطاجين جقم 31  لصويرة، ويستغل 

)بيع  ملجوهر ت  نشاط  ملماجسة 

بالتقسيط(  ملسجل   لتقليد6ة 

بالسجل  لتجاجي باملحكمة  إلبتد ئية 

بثمن   ،12140 بالصويرة تحت عدد 

قدجه 480.000.00 دجهم.

وعليه فعلى د ئني  لبائع  ملذكوج 

مكت   إلى  بتعرضاتهم  6تقدمو   أن 

 لسجل  لتجاجي بهذه  ملحكمة د خل 

أرل 6بتدئ من تاجيخ نشر هذ   إلعالن 

 ألول وينتهي في  ليوم  لخامس عشر 

من نشر  إلعالن  لثاني.
 لنشرة  لثانية

 عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

102 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع أصل تجاجي

يعلن جئيس مصلحة كتابة  لضبط 

بوجز ز ت  باملحكمة  البتد ئية 

بتاجيخ محرج  عقد  بمقت�سى   أنه 

 31 ديسمبف 2019 ومسجل بوجز ز ت 

فوتت شركة   2020 6نا6ر   14 بتاجيخ 

رميع   DK.ORZ لشركة   BERGUI

الستغالل   ألصل  لتجاجي  ملعد 

سيدي  بفيال  و لكائن  للضيافة  د ج 

 حسا6ن بوجز ز ت و ملسجل بالسجل 

جقم  تحت  بهذه  ملحكمة   لتجاجي 

وذلك بجميع عناصره  ملاد6ة   5821

و ملعنوية.



35(2 الجريدة الرسميةعدد 5200 - 2 جر  1441 )22 فبف 6ر 2020) 

وبناء عليه فإن رميع  لتعرضات 
تقدم لكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة 
مكت   لسجل  لتجاجي د خل أرل 

15 6وما  ملو لية للنشرة  لثانية.
 إلعالن  ألول

ذ. أحمد عين

19 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي 
الذهب

PHARMACIE AOUSSERD
مقرها  الرتماعي :  لد خلة حي أم 

 لتون�سي، جقم 1
بمور  عقد توثيقي مؤجخ بتاجيخ 
تلقته  ألستاذة   ،2019 سبتمبف   12
موثقة بالد ج  لبيضاء  حياة  لر جي، 
بحيث تم  تخاذ  إلرر ء  لتالي تفويت 
 2708 عدد  تجاجي  أصل  حصص 
من طرف  لسيدة سميفة  لحمر وي 
لفائدة  لسيد حسن سعودي بمبلغ 

مجموعه 350.000 دجهم.
أمام  ملحكمة  تقبل  لتعرضات 
 البتد ئية بو دي  لذه  د خل أرل 
أقصاه خمسة عشر )15( 6وما  ملو لية 
للنشرة  لثانية تطبيقا للمادة 84 من 

مدونة  لتجاجة.
 لنشرة  ألولى

 ألستاذة حياة  لر جي

20 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
بيع  ألصل  لتجاجي

ملف جقم : 2020/14
حساب جقم : 2020/11121

من  موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 
و لسيد  زيد  لصبيحي  طرف  لسيد 
في مؤجخ   عبد  لجليل  لوجدي 
بتاجيخ ومسجل   2019 سبتمبف   27 

15 أكتوبر 2019.
تنازل  لسيد زيد  لصبيحي.

عبد  لجليل  لفائدة  لسيد 
 لوجدي.

مجموع  ألصل  لتجاجي  نصف 
»ب»  عماجة  بتجزئة  لوفاق   لكائن 
و ملقيد  تماجة   4 جقم  2051  ملحل 
بالسجل  لتجاجي تحت جقم 109792 

وبذلك  دجهم،   140.000 بثمن قدجه 
بمكت   تسجل  فإن  لتعرضات 
بتماجة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
مكت   لسجل  لتجاجي د خل أرل 
15 6وما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى
عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

74 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع حصة من أصل تجاجي

ملف جقم : 2020/3
حساب جقم : 12003

طرف  من  موثق  عقد  بمقت�سى 
مؤجخ  علي  لشريف  لعلمي   ملوثق 
بتاجيخ ومسجل   2020 6نا6ر   7  في 
فوت  لسيد   2020 6نا6ر   14
 ABDELLAH MARRHOUBI - PAR
IMAD MARRHOUBI  لحامل 
جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
 MALIKA إلى  لسيدة   M51519
لبطاقة  MARRHOUBI  لحاملة 
 B400747 جقم   لتعريف  لوطنية 
نصيبه من  ألصل  لتجاجي  ملسجل 

تحت جقم 37592.
 30RUE YOUSSEF B  لكائن ب 

.TACHFINE ELJADIDA
 MD DE نشاط  فيه   ملز ول 

.MEUBLES
و لكيفية  وذلك حس   لشروط 

 ملذكوجة في  لعقد.
تقبل  فإن  لتعرضات  وعليه 
باملحكمة  البتد ئية  بكتابة  لضبط 
من  6وما   15 أرل  د خل  بالجد6دة 

تاجيخ  لنشرة  لثانية.
 لنشرة  ألولى

 ملشرف على مصلحة  لسجل  لتجاجي

75 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاجي

ملف جقم : 2020/39
حساب جقم : 8350

بتاجيخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 
باعت  لسيدة وفاء   2020 فبف 6ر   4
حوجي  لحاملة للبطاقة  لوطنية جقم 

X175582 للسيد مقد د بدج  لحامل 

D208820،  ألصل  جقم  ب.ت.و  ل 

بعمر ن  زنقة  6ت   لتجاجي  لكائن 

تحت  5  لخميسات،  ملسجل  جقم 

باملحكمة  البتد ئية   32712 جقم 

عناصرهما  بجميع  بالخميسات، 

 20.000  ملاد6ة و ملعنوية بثمن قدجه 

دجهم.

لذلك فإن رميع  لتعرضات 6ج  

باملحكمة  بكتابة  لضبط  أن توضع 

أرل  د خل  بالخميسات   البتد ئية 

تاجيخ صدوج  من  6وما  خمسة عشر 

 لنشرة  لثانية.

 لنشرة  ألولى
عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

76 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
شعبة  لسجل  لتجاجي

ملف جقم : 2020/11

جقم  لحساب : 2455

تفويت أصل تجاجي

في  بمور   لعقد  لعرفي  ملؤجخ 

18 ديسمبف 2019.

سلم  لسيد بلعيد  عشوج  لحامل 

 : جقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

كافة  ألصل  لتجاجي   JE198849

 318 برقم  للمحل  لتجاجي  لكائن 

 لحي  لصناعي تيزنيت، للسيد محمد 

لبطاقة  لتعريف   عشوج  لحامل 

 لوطنية جقم : JE222177 وتم تقويمه 

بثمن إرمالي قدجه 20.000 دجهم.

تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 

ضبط  ملحكمة  البتد ئية  بمكت  

بتيزنيت د خل أرل خمسة عشر 6وما  

طبقا  للنشرة  لثانية  )15(  ملو لية 

للمادة 84 من مدونة  لتجاجة.

تحت رميع  لتحفظات.

 لنشرة  ألولى
عن جئيس مصلحة كتابة  لضبط

77 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة  لضبط
مكت   لسجل  لتجاجي

بيع أصل تجاجي
كتابة  مصلحة  جئيس  يعلن 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتطو ن.
تطبيقا ملقتضيات  لفصل 83 من 

مدونة  لتجاجة  لقانون جقم 19.95.
أنه بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملحرج 
باع كل   ،2019 أغسطس   22 بتاجيخ 
شهبون،  لحامل  نجي   من  لسيد 
 R129140 جقم  للبطاقة  لوطنية 
شهبون،  لحامل  محمد  و لسيد 
 R153250 جقم  للبطاقة  لوطنية 
و ملسجل بالسجل  لتجاجي باملحكمة 
 البتد ئية بتطو ن تحت جقم 40288 
للسيد عمر  بحباح،  لحامل للبطاقة 
 لوطنية جقم L572392 رميع  ألصل 
 لتجاجي للدكان  لو قع بشاجع  ملغرب 
 ،8 جقم  6اسمينة،  قيساجية   لعربي 

تطو ن.
بمصلحة  وستقبل  لتعرضات  
 لسجل  لتجاجي باملحكمة  البتد ئية 
بتطو ن وذلك إلى غا6ة  لخامس عشر 

)15( 6وما من صدوج  إلعالن  لثاني.
 لنشرة  ألولى

جئيس مصلحة كتابة  لضبط

139 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف رنائي  ستئنافي 
جقم 2019/2243/81

ملخص  لحكم أو  لقر ج
 السم  لعائلي :  لقبالي.

 السم  لشخ�سي : محمد.
فاطمة بنت   : :  دجيس وأمه   بن 

 لهاشمي.
 ملزد د سنة 1990 بفاس.

بالد   5 زنقة   31 :  لرقم   لساكن 
 لسعد ني سه   لوجد فاس.

ديسمبف   17 بتاجيخ  عليه  حكم 
غرفة  لجنا6ات  طرف  من   2019
علنيا  نتهائيا  بفاس   الستئنافية 

وغيابيا.
من أرل : رنا6ة هتك عرض  مرأة 

بالعنف.
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في  لشكل : قبول  الستئناف.

تأ6يد  لقر ج   : في  ملوضوع 

غرفة  عن   ملستأنف  لصادج 

بتاجيخ بهذه  ملحكمة    لجنا6ات 

في   740 تحت جقم   2019 نوفمبف   14

 مللف جقم 2019/2239/27  لقا�سي 

بمؤ خذة   : في  لدعوة  لعمومية   : بـ 

بما  بن  دجيس  محمد   ملتهم  لقبالي 

نس  إليه ومعاقبته بسنتين  ثنتين 

وتحميل  ملتهم  لصائر  حبسا نافذ ، 

مجبف  في  ألدنى.

وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت 

 لعقل.

وبإشعاج  ألمالك  ملخزنية بملخص 

 لحكم.

في  لجريدة  لرسمية  وبنشره 
بمسعى من  لنيابة  لعامة.

وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن 
للمتهم.

 لرئيس
 ممثل  لنيابة  لعامة

كات   لضبط

78

محكمة  الستئناف بفاس
ملف رنائي  ستئنافي
جقم 2018/2245/30

ملخص  لحكم أو  لقر ج
 السم  لعائلي : مستقيم.
 السم  لشخ�سي : عمر.

منانة بنت   : عبد هللا وأمه   :  بن 
حمدي.

 لساكن : حي البيطا ظهر  لخميس 
 8 جقم  ملنزل   12 1  لزنقة   ملجموعة 

فاس.

حكم عليه بتاجيخ 2 ماي 2019 من 
غرفة  لجنا6ات  الستئنافية  طرف 

بفاس علنيا  نتهائيا وغيابيا.
رنا6ة  لتغرير بقاصر   : من أرل 
وهتك عرضها بالعنف   18 دون سن 

 لناتج عنه  الفتضاض.
في  لشكل : قبول  الستئناف.

تأ6يد  لقر ج   : في  ملوضوع 
غرفة  عن   ملستأنف  لصادج 
بتاجيخ بهذه  ملحكمة    لجنا6ات 
31 6نا6ر 2019 تحت جقم 71 في  مللف 
 : بـ  2018/2241/255  لقا�سي  جقم 
في  لدعوة  لعمومية : بمؤ خذة  ملتهم 
بجنا6ة  هللا  عبد  بن  مستقيم  عمر 
 لتغرير بقاصر وبجنا6ة هتك عرض 
قاصر بدون عنف نتج عنه  فتضاض 
ومعاقبته  إعادة  لتكييف  بعد 
في  نافذ ،  حبسا  بسنتين  ثنتين 
بقبولها   :  لدعوى  ملدنية  لتابعة 

شكال، وموضوعا : بأد ء  ملتهم لفائدة 

 ملطالبة بالحق  ملدني يسرى زجو ل في 

شخص وليها  لقانوني تعويضا مدنيا 

وتحميل  دجهم»،  ألف  ثالثون  قدجه 

 ملتهم  لصائر مجبف  في  ألدنى.

وبعقل أمالك  ملتهم وبقائها تحت 

 لعقل.

وبإشعاج  ألمالك  ملخزنية بملخص 

 لحكم.

في  لجريدة  لرسمية  وبنشره 

بمسعى من  لنيابة  لعامة.

وبتعليق  لحكم بباب آخر مسكن 

للمتهم.

 لرئيس

ممثل  لنيابة  لعامة

كات   لضبط

79
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
قطاع  ملياه و  لغابات
تحد6د  مللك  لغابوي

إعالن
يعلن للعموم بأن محضر  لتحد6د 
 ملتعلق بقسم »مو نو»  لتابع للملك 
و لو قع  »تزنيت»،   لغابوي  ملسمى 
بتف ب رماعة أكلو بقيادة أكلو بد ئرة 
وقع  تزنيت،  لذي  بإقليم  تزنيت 
 2011 نوفمبف   11 بتاجيخ  تحد6ده 
بتاجيخ سيوضع   و أل6ام  ملو لية 
22 فبف 6ر 2020 بمكت  قيادة أكلو، 
تزنيت  إقليم  لجنة  لتحد6د،  جئيس 
على  ألمالك  وبمكت   ملحافظ 
 لعقاجية و لرهون بتزنيت حيث 6مكن 

ملن له غرض  الطالع عليه.
لتقد6م  أما  ألرل  ملضروب 
على  لتحد6د  ملذكوج   لتعرضات 
بمكت   لقائد  لسالف  لذكر فيمتد 
22 فبف 6ر  على ثالثة أشهر  بتد ء من 
2020 وهو تاجيخ نشر هذ   إلعالن في 

 لجريدة  لرسمية.
وخالل  لثالثة أشهر  ملو لية لهذ  
 ألرل 6ج  أن تودع بمكت   لسيد 
مطال   أعاله   ملحافظ  ملذكوج 
تحفيظ تأكيد6ة للتعرضات  ملقدمة.
10

وز جة  لفالحة و لصيد  لبحري 
و لتنمية  لقروية و ملياه و لغابات

قطاع  ملياه و  لغابات
تحد6د  مللك  لغابوي

إعالن
يعلن للعموم بأن محضر  لتحد6د 
»بوشتي»  لتابع  بقسم   ملتعلق 
»تزنيت»،  للملك  لغابوي  ملسمى 
بقيادة  أكلو  رماعة  بتف ب  و لو قع 
تزنيت،  بإقليم  تزنيت   بد ئرة  أكلو 
10 نوفمبف   لذي وقع تحد6ده بتاجيخ 
 2011 و أل6ام  ملو لية سيوضع بتاجيخ

بمكت  قائد قيادة   2020 فبف 6ر   22
إقليم  لجنة  لتحد6د،  جئيس  أكلو، 
تزنيت وبمكت   ملحافظ على  ألمالك 
 لعقاجية و لرهون بتزنيت حيث 6مكن 

ملن له غرض  الطالع عليه.
لتقد6م  أما  ألرل  ملضروب 
على  لتحد6د  ملذكوج   لتعرضات 
بمكت   لقائد  لسالف  لذكر فيمتد 
22 فبف 6ر  على ثالثة أشهر  بتد ء من 
2020 وهو تاجيخ نشر هذ   إلعالن في 

 لجريدة  لرسمية.
وخالل  لثالثة أشهر  ملو لية لهذ  
 ألرل 6ج  أن تودع بمكت   لسيد 
مطال   أعاله   ملحافظ  ملذكوج 
تحفيظ تأكيد6ة للتعرضات  ملقدمة.
11

وز جة  لفالحة و لصيد  لبحري 
و لتنمية  لقروية و ملياه و لغابات

قطاع  ملياه و  لغابات
تحد6د  مللك  لغابوي

إعالن
يعلن للعموم بأن محضر  لتحد6د 
»بوغنجة»  لتابع  بقسم   ملتعلق 
»تزنيت»،  للملك  لغابوي  ملسمى 
بقيادة  أكلو  رماعة  بتف ب  و لو قع 
تزنيت،  بإقليم  تزنيت  بد ئرة  أكلو 
نوفمبف   9  لذي وقع تحد6ده بتاجيخ 
 2011 و أل6ام  ملو لية سيوضع بتاجيخ
بمكت  قائد قيادة   2020 فبف 6ر   22
إقليم  لجنة  لتحد6د،  جئيس  أكلو، 
تزنيت وبمكت   ملحافظ على  ألمالك 
 لعقاجية و لرهون بتزنيت حيث 6مكن 

ملن له غرض  الطالع عليه.
لتقد6م  أما  ألرل  ملضروب 
على  لتحد6د  ملذكوج   لتعرضات 
بمكت   لقائد  لسالف  لذكر فيمتد 
22 فبف 6ر  على ثالثة أشهر  بتد ء من 
2020 وهو تاجيخ نشر هذ   إلعالن في 

 لجريدة  لرسمية.
وخالل  لثالثة أشهر  ملو لية لهذ  
 ألرل 6ج  أن تودع بمكت   لسيد 
مطال   أعاله   ملحافظ  ملذكوج 
تحفيظ تأكيد6ة للتعرضات  ملقدمة.
12

وز جة  لفالحة و لصيد  لبحري 
و لتنمية  لقروية و ملياه و لغابات

قطاع  ملياه و  لغابات
تحد6د  مللك  لغابوي

إعالن
يعلن للعموم بأن محضر  لتحد6د 
 ملتعلق بقسم »إصوح»  لتابع للملك 
و لو قع  »تزنيت»،   لغابوي  ملسمى 
بتف ب رماعة أكلو بقيادة أكلو بد ئرة 
تزنيت  بإقليم تازة،  لذي وقع تحد6ده 
بمكت  قائد   2012 6نا6ر   30 بتاجيخ 
لجنة  لتحد6د،  جئيس  أكلو،  قيادة 
إقليم تزنيت وبمكت   ملحافظ على 
بتزنيت  و لرهون   ألمالك  لعقاجية 
غرض  الطالع  له  ملن  6مكن  حيث 

عليه.
لتقد6م  أما  ألرل  ملضروب 
على  لتحد6د  ملذكوج   لتعرضات 
بمكت   لقائد  لسالف  لذكر فيمتد 
22 فبف 6ر  على ثالثة أشهر  بتد ء من 
2020 وهو تاجيخ نشر هذ   إلعالن في 

 لجريدة  لرسمية.
وخالل  لثالثة أشهر  ملو لية لهذ  
 ألرل 6ج  أن تودع بمكت   لسيد 
مطال   أعاله   ملحافظ  ملذكوج 
تحفيظ تأكيد6ة للتعرضات  ملقدمة.
13

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء

 ملد6رية  إلقليمية للتجهيز و لنقل 
و للورستيك و ملاء ببفكان

إعالن عن إرر ء بحث عمومي
قر ج  ملد6ر  لجهوي للتجهيز و لنقل 
 : للشرق جقم  و ملاء  و للورستيك 
فبف 6ر   11 بتاجيخ   02/19-30/3201
من سيجرى  بتد ء   2020  لذي 
ماجس   31 إلى غا6ة   2020 ماجس   2  
تحد6د  بشأن  عمومي  بحث   2020
 مللك  لعام  لبحري  لتابع للجماعة 
باشوية   لتف بية  لسعيد6ة، 
إلى  لوتد   B1  لسعيد6ة ما بين  لوتد 

B155 بإقليم بركان.

وقد وضع ملف  لبحث  لعمومي 
بإقليم  باشوية  لسعيد6ة  بمكات  
بركان ملدة شهر و حد لتلقي مالحظات 

وتصريحات من يهمهم  ألمر.
140

وز جة  لتجهيز و لنقل
و للورستيك و ملاء

  ملؤسسات  ملضرة و لغيف  ملالئمة
 أو  لخطيفة من  لدجرة  ألولى

بحث حول  لكشف عن  ملنافع 
و ملضاج
إعالن

إن بحثا حول  لكشف عن  ملنافع 
سيفتتح  و حد  شهر  مدته  و ملضاج 
بمكات    2020 فبف 6ر   27 من   بتد ء 
وذلك  يعقوب،  موالي  إقليم  عمالة 
طرف  من  على  لطل   ملقدم  بناء 
) ملغرب(  رهولسيم  »الفاج  شركة 
بالعنو ن  مقرها  الرتماعي   لكائن 
حي الكريت،  طريق مكة،   ،2  :  لتالي 
شأن  في   ،20150  لد ج  لبيضاء، 
مصنع  باستغالل  لها   لتفخيص 
عين  رماعة  لنفود  تابع  لإلسمنت 

 لشقف، إقليم موالي يعقوب.
هذ  ويورد ملف  لبحث بمكات  
حيث  يعقوب،  موالي  إقليم  عمالة 
يهمه  ألمر،  6مكن  الطالع عليه ملن 

وذلك خالل أوقات  لعمل  إلد جي.
143

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
بمور  قر ج أصدجته مد6رة وكالة 
 لحوض لسبو جقم ح.ج2020/2473 
2020  لذي سيجرى  3 فبف 6ر  بتاجيخ 
ذي   «1 » لطياجة  على  لعقاج  ملسمى 
 57/10187 جقم   لرسم  لعقاجي 
بالجماعة  لتف بية   ملتو رد 
إقليم  فر ن  أزجو  د ئرة  تمحضيت، 
إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   24  بتد ء من 
بحث علني في شأن   2020 ماجس   5
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ورل   بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

مساحة  سقي  أرل  من  منه   ملاء 

بعال  لفائدة  لسيد  هكتاج    2,3173

لبطاقة  لتعريف  محمد  لحامل 

.D42740 لوطنية 

21

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
بمور  قر ج أصدجته مد6رة وكالة 

 لحوض لسبو جقم 2020/2428 ح.ج 
2020  لذي سيجرى  3 فبف 6ر  بتاجيخ 

 «57 علي  » 6ت  على  لعقاج  ملسمى 

 K/16915 ذي  لرسم  لعقاجي جقم 

تكريرة،  بالجماعة  لتف بية   ملتو رد 

من  إقليم  فر ن  بتد ء  أزجو   د ئرة 

ماجس   5 غا6ة  إلى   2020 فبف 6ر   24

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2020

ورل   ملاء  ثق   بإنجاز   لتفخيص 

 0,7192 منه من أرل سقي مساحة 

هكتاج  لفائدة  لسيد عكيوي محمد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.D215931

22

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
بمور  قر ج أصدجته مد6رة وكالة 

 لحوض لسبو جقم 2020/2422 ح.ج 
2020  لذي سيجرى  3 فبف 6ر  بتاجيخ 

»بالد  ملاللية»  على  لعقاج  ملسمى 

 K/6033 جقم  ذي  لرسم  لعقاجي 

تكريرة،  بالجماعة  لتف بية   ملتو رد 

من  إقليم  فر ن  بتد ء  أزجو   د ئرة 

ماجس   5 غا6ة  إلى   2020 فبف 6ر   24

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2020

ورل   ملاء  ثق   بإنجاز   لتفخيص 

 1,2921 منه من أرل سقي مساحة 

طلوبي  علي  لفائدة  لسيد  هكتاج  

لبطاقة  لتعريف  معه  لحامل  ومن 

.C352810 لوطنية 

23

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني

بمور  قر ج أصدجته مد6رة وكالة 

 لحوض لسبو جقم ح.ج 2020/2429 

2020  لذي سيجرى  3 فبف 6ر  بتاجيخ 

حفيظة»  »ملك  على  لعقاج  ملسمى 

 12/51313 جقم  ذي شهادة  مللكية 

سيدي  بالجماعة  لتف بية   ملتو رد 

إقليم  د ئرة  لخميسات   لغندوج، 

  لخميسات  بتد ء من 24 فبف 6ر 2020 

بحث علني   2020 ماجس   5 إلى غا6ة 

بإنجاز  مشروع  لتفخيص  شأن  في 

سقي  أرل  من  منه  ورل   ملاء  بئف 

لفائدة  لسيد  هكتاج    1 مساحة 

لبطاقة  عبد  لعزيز  لحامل  منتقي 

.D122223 لتعريف  لوطنية 

24

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني

بمور  قر ج أصدجته مد6رة وكالة 

 لحوض لسبو جقم ح.ج 2020/2427 

2020  لذي سيجرى  3 فبف 6ر  بتاجيخ 

لهميل»  »فد ن  على  لعقاج  ملسمى 

 12/51271 جقم  ذي شهادة  مللكية 

سيدي  بالجماعة  لتف بية   ملتو رد 

عالل  ملصدج، د ئرة  لخميسات إقليم 

 لخميسات  بتد ء من 24 فبف 6ر 2020 

بحث علني   2020 ماجس   5 إلى غا6ة 

بإنجاز  مشروع  لتفخيص  شأن  في 

منه من أرل سقي  ثق  ورل   ملاء 

لفائدة  هكتاج    0,3222 مساحة 

 لسيد و لحاج بوعزة  لحامل لبطاقة 

.X22355 لتعريف  لوطنية 

25

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني

أصدجته  قر ج  بمور  

جقم لسبو  وكالة  لحوض   مد6رة 

فبف 6ر   3 بتاجيخ   2020/2478 ح.ج   

على  لعقاج  سيجرى  2020  لذي 

ذي شهادة  مللكية  » عماجة»   ملسمى 

27/20183  ملتو رد بالجماعة  عدد 

د ئرة  كوج ي  ريفي،  ج س   لتف بية 

فبف 6ر   24 إقليم  لحار   بتد ء من 

2020 بحث  5 ماجس  إلى غا6ة   2020

مشروع  لتفخيص  شأن  في  علني 

بإنجاز ثق  ورل   ملاء منه من أرل 

سقي مساحة 1,9987 هكتاج  لفائدة 

 لسيد هشام  عماجة ولخليفة  عماجة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.UC1018و UC51485

26

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني

بمور  قر ج أصدجته مد6رة وكالة 

 لحوض لسبو جقم 2019/2479 ح.ج 

2020  لذي سيجرى  3 فبف 6ر  بتاجيخ 

ذي   «2 »ويغيل  على  لعقاج  ملسمى 

 27/23012 عدد  شهادة  مللكية 

سبت  بالجماعة  لتف بية   ملتو رد 

إقليم  د ئرة  كوج ي  جحجوح، 

 لحار   بتد ء من 24 فبف 6ر 2020 

بحث علني   2020 ماجس   5 إلى غا6ة 

بإنجاز  مشروع  لتفخيص  شأن  في 

منه من أرل سقي  ثق  ورل   ملاء 

لفائدة  لسيد  هكتاج   1 مساحة 

لبطاقة  محمد  لحامل   لكرطيط 

.D520717 لتعريف  لوطنية 

27

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني

بمور  قر ج أصدجته مد6رة وكالة 

 لحوض لسبو جقم ح.ج 2020/2482 

2020  لذي سيجرى  فبف 6ر   3 بتاجيخ 

لعالي»  »سيدي  على  لعقاج  ملسمى 

ذي شهادة مسلمة من وز جة  لفالحة 

28  ملتو رد  جقم  و لصيد  لبحري 

بالجماعة  لتف بية آ6ت بوجزوين، د ئرة 

من  إقليم  لحار   بتد ء    لحار  

 24 فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 5 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

بإنجاز ثق  ورل   ملاء منه من أرل 

لفائدة  هكتاج ت   5 مساحة  سقي 

 لسيد  زوط محمد  لحامل لبطاقة 

.D425532 لتعريف  لوطنية 

28

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

ح.ج  جقم  لسبو  وكالة  لحوض 

 2020 فبف 6ر   3 بتاجيخ   2020/2484

على  لعقاج  ملسمى  سيجرى   لذي 

ذي  لرسم  لعقاجي  نبفوجي»  »تيزي 

27/22410  ملتو رد بالجماعة  جقم 

د ئرة  لحار    لتف بية آ6ت نعمان، 

فبف 6ر   24 إقليم  لحار   بتد ء من 

2020 بحث  5 ماجس  إلى غا6ة   2020

مشروع  لتفخيص  شأن  في  علني 

بإنجاز ثق  ورل   ملاء منه من أرل 

سقي مساحة 0,1005 هكتاج  لفائدة 

لبطاقة  يعقوب  لحامل   لسيد 

.D249422 لتعريف  لوطنية 

29
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
بمور  قر ج أصدجته مد6رة وكالة 

 لحوض لسبو جقم ح.ج 2020/2423 

بتاجيخ 31 6نا6ر 2020  لذي سيجرى 

حدو  » مد ل  على  لعقاج  ملسمى 

ذي  تغدوين»  وملك  بنسليمان 

 27/15287 جقم  شهادتي  مللكية 

وجقم 27/19844  ملتو رد بالجماعة 

 لتف بية لقصيف، د ئرة عين تاورد ت 

فبف 6ر   24 إقليم  لحار   بتد ء من 

2020 بحث  5 ماجس  إلى غا6ة   2020

مشروع  لتفخيص  شأن  في  علني 

بإنجاز ثق  ورل   ملاء منه من أرل 

لفائدة  هكتاج ت   5 مساحة  سقي 

 لسيد تغدوين محمد  لحامل لبطاقة 

.PM802240 لتعريف  لوطنية 

30

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   3 بتاجيخ  ح.ج/2020/2483 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

ذي  كلخة»  سه   »فد ن   ملسمى 

 227 ص   220 ض برقم  عقد شر ء 

خميس  بالجماعة  لتف بية   ملتو رد 

إقليم  تيفلت،  د ئرة  6حيى،  سيدي 

 24 تاجيخ  من   لخميسات،  بتد ء 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 5 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

من أرل  منه،  بإنجاز بئف ورل   ملاء 

وإجو ء  ملاشية   الستعمال  ملنزلي 

هكتاج    0,2390 مساحة  وسقي 

لفائدة  لسيد  بو  لعيد  بر هيم 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.X244291

31

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   3 بتاجيخ  ح.ج/2020/2481 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

عقد  ذي  نبوكرين»  »لعري   ملسمى 

ملكية ض برقم 29 ص 32  ملتو رد 

د ئرة  بالجماعة  لتف بية  لصميعة، 

تاهلة، إقليم تازة،  بتد ء من تاجيخ 24 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 5 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

من أرل  منه،  بإنجاز بئف ورل   ملاء 

سقي مساحة 0,3042 هكتاج  لفائدة 

لبطاقة  علي  لحامل  فرح   لسيد 

.G254270 لتعريف  لوطنية 

32

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   3 بتاجيخ  ح.ج/2020/2479 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

وتعاونية   2 نجالء  »جياض   ملسمى 

شهادتي  مللكية  ذي   «37  لحسنية 

 12/10421 و   12/51245 جقم 

خميس  بالجماعة  لتف بية   ملتو رد 

إقليم  تيفلت،  د ئرة  6حيى،  سيدي 

 24 تاجيخ  من   لخميسات،  بتد ء 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 5 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

بإنجاز ثق  ورل   ملاء منه، من أرل 

لفائدة  هكتاج    3,50 مساحة  سقي 

نوج  لد6ن  هللا  عبد   لسيد  6تبيهي 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.L17818
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   3 بتاجيخ  ح.ج/2020/2475 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

محمد  لعسري»  »سيدي   ملسمى 

ص   379 برقم  ض  شر ء  نظيف  ذي 

بالجماعة  لتف بية  338  ملتو رد 

إقليم  تيفلت،  د ئرة  مقام  لطلبة، 

 24 تاجيخ  من   لخميسات،  بتد ء 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 5 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

من أرل  منه،  بإنجاز بئف ورل   ملاء 

لفائدة  هكتاج    1,20 مساحة  سقي 

 لسيد  لنعيم أحمد  لحامل لبطاقة 

.PZ802546 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   3 بتاجيخ  ح.ج/2020/2472 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

 - هللا  عبد  سيدي  »كعدة   ملسمى 

-  والد  لصغيوج»  كد6ة �سي  محمد 

ذي عقد شر ء ض برقم 334 ص 312 

 ملتو رد بالجماعة  لتف بية  لطا6فة، 

تازة،  بتد ء  إقليم  تا6ناست،  د ئرة 

إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   24 من تاجيخ 

بحث علني في شأن   2020 ماجس   5

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق  ورل  

مساحة  سقي  أرل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لسيد  هكتاج    2,3915

لبطاقة  عمرو  لحامل   لدحماني 

.Z164601 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   3 بتاجيخ  ح.ج/2020/2471 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

ذي  عثمان»  »سيدي   ملسمى 

 12/35728 جقم  شهادة  مللكية 

سيدي  بالجماعة  لتف بية   ملتو رد 

إقليم  تيفلت،  د ئرة  عبد  لرز ق، 

 24 تاجيخ  من   لخميسات،  بتد ء 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 5 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

من أرل  منه،  بإنجاز بئف ورل   ملاء 

سقي مساحة 1,5940 هكتاج  لفائدة 

 لسيد بوعمود أ6وب  لحامل لبطاقة 

.J492151 لتعريف  لوطنية 

36

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   3 بتاجيخ  ح.ج/2020/2425 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

 ملسمى »فوق  لعين -  لكرنة  لفوقية 

 - -  لزبيف صويطة  لحجر  -  ملريجة 

ملكية  ذي مور   و لنقش»   لكرنة 

549  ملتو رد  ص   578 برقم  ض 

د ئرة  فتح،  بني  بالجماعة  لتف بية 

من  تازة،  بتد ء  إقليم  تا6ناست، 

 5 غا6ة  إلى   2020 فبف 6ر   24 تاجيخ 

شأن  في  علني  بحث   2020 ماجس 

ورل   بئف  بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

أرل  الستعمال  من  منه،   ملاء 

 ملنزلي وإجو ء  ملاشية وسقي مساحة 

3,2358 هكتاج  لفائدة  لسيد  لبقالي 

لبطاقة  لتعريف   لجياللي  لحامل 

.A222537 لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني

بمور  قر ج أصدجته مد6رة وكالة 

 31 . بتاجيخ   لحوض  ملائي لسبو جقم 

6نا6ر 2020  لذي سيجري على  لعقاج 

ذي  لرسم  إ»   -  2 » الزدهاج   ملسمى 

10249/21  ملتو رد  جقم   لعقاجي 

د ئرة  مطماطة،  بالجماعة  لتف بية 

تاهلة، إقليم تازة،  بتد ء من تاجيخ 24 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 5 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

لفائدة  من و د بوزمالن  بجل   ملاء 

هللا  لساكن  عبد  بوضياف   لسيد 

بتعاونية  الزدهاج مطماطة تازة.

38

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر   31 بتاجيخ  ح.ج/2020/2424 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

ذي   لرسم   )P2( »قطعة   ملسمى 

K/9143»  ملتو رد  جقم   لعقاجي 

باشوية  بالجماعة  لتف بية  فر ن، 

 فر ن، إقليم  فر ن،  بتد ء من تاجيخ 

ماجس   5 غا6ة  إلى   2020 فبف 6ر   24

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2020

ورل   ملاء  ثق   بإنجاز   لتفخيص 

منه، من أرل سقي مساحة خضر ء 

مساحتها 0,35 هكتاج  لفائدة  ملد6رية 

 لجهوية للثقافة رهة فاس - مكناس.

39

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر   30 بتاجيخ  ح.ج/2020/2422 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

عقد  ذي  »عين  لضر وي»   ملسمى 

 430 ص   488 برقم  ض  شر ء 

بالجماعة  لتف بية  6ت   ملتو رد 

إقليم  تيفلت،  د ئرة  علي  ولحسن، 

 20 تاجيخ  من   لخميسات،  بتد ء 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 3 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

من  منه،  ورل   ملاء  بئف  بإنجاز 

هكتاج    0,7315 مساحة  أرل سقي 

عبد  لجو د  لشاوي  لفائدة  لسيد 

وحياة  لسبع  لحاملين  حجاج   بو  

 A28380 لبطاقتي  لتعريف  لوطنية 

.A194483و

40

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

6نا6ر   30 بتاجيخ   2020/2420 ح.ج 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

 ملسمى مليليح ذي مطل   لتحفيظ 

بالجماعة  81/3003  ملتو رد  جقم 

 لتف بية عين  لجوهرة، د ئرة تيفلت، 

تاجيخ  من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

ماجس   3 غا6ة  إلى   2020 فبف 6ر   20

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2020

 لتفخيص بإنجاز بئف ورل   ملاء منه، 

هكتاج    0,20 من أرل سقي مساحة 

لفائدة  لسيد مقتصد محمد  لحامل 

.A22375 لبطاقة  لتعريف  لوطنية

41

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

وكالة  لحوض  ملائي لسبو جقم ح.ج 

 2020 6نا6ر   30 بتاجيخ   2020/2459

على  لعقاج  ملسمى  سيجري   لذي 

فد ن  لحرش ذي عقد شر ء ض بعدد 

بالجماعة  317  ملتو رد  ص   354

 لتف بية  6ت بويحيى  لحجامة، د ئرة 

إقليم  لخميسات،  بتد ء  تيفلت، 

إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   20 من تاجيخ 

بحث علني في شأن   2020 ماجس   3

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق  ورل  

مساحة  سقي  أرل  من  منه،   ملاء 

هكتاج  لفائدة  لسيد بوبعجة   0,50

عبد  الله  لحامل لبطاقة  لتعريف 

.XA32839 لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

وكالة  لحوض  ملائي لسبو جقم ح.ج 

 2020 6نا6ر   30 بتاجيخ   2020/2458

على  لعقاج  ملسمى  سيجري   لذي 

ذي  لرسم  »فد ن  لرويضات» 

 لعقاجي جقم 12/57325 وعقد شر ء 

174  ملتو رد  ص   224 بعدد  ض 

مقام  لطلبة،  بالجماعة  لتف بية 

إقليم  لخميسات،  تيفلت،  د ئرة 

 2020 فبف 6ر   20 تاجيخ  من   بتد ء 

بحث علني   2020 ماجس   3 إلى غا6ة 

بإنجاز  مشروع  لتفخيص  شأن  في 

من أرل سقي  منه،  بئف ورل   ملاء 

لفائدة  هكتاج    1,1894 مساحة 

حمادي  لحامل   لسيد  لسو�سي 

.XA871 لبطاقة  لتعريف  لوطنية

43

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  
وكالة  لحوض  ملائي لسبو جقم ح.ج 
 2020 فبف 6ر   3 بتاجيخ   2020/2470
على  لعقاج  ملسمى  سيجري   لذي 
شعبة موضوع  لرسم  لعقاجي جقم 
موضوع  و وسكا  وسردون   74/843
 لرسم  لعقاجي جقم 74/842 وشعبة 
موضوع  لرسم  لعقاجي جقم 844/74 
24 6ونيو و3  ذ ت عقود شر ء بتاجيخ 
بالجماعة  2013  ملتو رد  6وليو 
إقليم  بوملان،  د ئرة  كيكو،   لتف بية 
فبف 6ر   24 تاجيخ  من  بوملان،  بتد ء 
2020 بحث  5 ماجس  إلى غا6ة   2020
مشروع  لتفخيص  شأن  في  علني 
من  منه،  ورل   ملاء  ثق   بإنجاز 
أرل سقي مساحة 3,9948 هكتاج ت 
لفائدة  لسيد  لعبادي  محمد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.C220735
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  
وكالة  لحوض  ملائي لسبو جقم ح.ج 
 2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ   2020/2498
على  لعقاج  ملسمى  سيجرى   لذي 
موضوع  لرسم   12 »عين  لشقف 
وثيقة  ذي   «K/2903 جقم   لعقاجي 
طرف  ملد6رية  لجهوية  من  مسلمة 
 29 بتاجيخ  بفاس  ألمالك  لدولة 
بالجماعة  2019  ملتو رد  ديسمبف 
د ئرة عين تاورات،   لتف بية لقصيف، 
 22 من تاجيخ  إقليم  لحاربـ،  بتد ء 
فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 2 ماجس 2020 
بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 
من أرل  منه،  بإنجاز بئف ورل   ملاء 
لفائدة  هكتاج ت   2 مساحة  سقي 
 لسيد بنعيش محمد  لحامل لبطاقة 

.D159311 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

وكالة  لحوض  ملائي لسبو جقم ح.ج 

 2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ   2020/2492

على  لعقاج  ملسمى  سيجرى   لذي 

»تنيوة لكبيفة ذي شهادة إد جية جقم 

بالجماعة  18/2019»  ملتو رد 

عين  د ئرة  هللا،  حرز  آ6ت   لتف بية 

إقليم  لحار ،  بتد ء  تاورد ت، 

إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   24 من تاجيخ 

بحث علني في شأن   2020 ماجس   5

ثق    بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

ورل   ملاء منه، من أرل  الستعمال 

 ملنزلي و جو ء  ملاشية وسقي مساحة 

لفائدة  لسيد  هكتاج ت   2.8214

لبطاقة  عشوجة  لحامل  بويسان 

.D250549 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   5 بتاجيخ   2020/2491 ح.ج 

على  لعقاج  سيجرى  2020  لذي 

 ملسمى »فد ن جزوق  ذي عقد شر ء 

 301 صحيفة   292 برقم  ضمن 

خميس  بالجماعة  لتف بية   ملتو رد 

إقليم  تيفلت،  د ئرة  6حيى،  سيدي 

 25 تاجيخ  من   لخميسات،  بتد ء 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 5 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

بإنجاز ثق  ورل   ملاء منه، من أرل 

لفائدة  هكتاج    0.70 مساحة  سقي 

معه  ومن  حفيظ   لسيد  لكامونية 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.A4581195
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

وكالة  لحوض  ملائي لسبو جقم ح.ج 

 2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ   2020/1812

على  لعقاج  ملسمى  سيجرى   لذي 

ذي  لرسم  لعقاجي   4 »لود6نات 

12/9317»   ملتو رد بالجماعة  جقم 

د ئرة   لتف بية خميس سيدي 6حيى، 

إقليم  لخميسات،  بتد ء  تيفلت، 

إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   25 من تاجيخ 

بحث علني في شأن   2020 ماجس   5

أثقاب   4 بإنجاز  مشروع  لتفخيص 

سقي  أرل  من  منه،  ورل   ملاء 

لفائدة  هكتاج    13.2474 مساحة 

لبيد فؤ د  لحامل لبطاقة  لتعريف 

.X35198 لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

وكالة  لحوض  ملائي لسبو جقم ح.ج 

 2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ   2019/2492

على  لعقاج  ملسمى  سيجرى   لذي 

جقم  شهادة  مللكية  ذي   1 »نررس 

شهادة  ذي   3 ونررس   41/19920

41/21395   ملتو رد  جقم   مللكية 

بالجماعة  لتف بية أوالد  مكودو، د ئرة 

 ملنزل، إقليم صفرو،  بتد ء من تاجيخ 

ماجس   5 غا6ة  إلى   2020 فبف 6ر   25

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2020

ورل   ملاء  ثق   بإنجاز   لتفخيص 

منه، من أرل سقي مساحة 3.2987 

محماد  لفائدة  لسيد  هكتاج ت 

لبطاقة  معه  لحامل  ومن  بلحبي  

.Z249750 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  
وكالة  لحوض  ملائي لسبو جقم ح.ج 
 2020 فبف 6ر   2 بتاجيخ   2020/2497
على  لعقاج  لفالحي  سيجرى   لذي 
 لكائن بإقليم  لقنيطرة ذي  تفاقية 
شر كة بين  لقطاعين  لعام و لخاص 
حول  لعقاج ت  لفالحية  لتابعة مللك 
ديسمبف   12 بتاجيخ   لدولة  ملغربية 
بالجماعة  لتف بية  2013   ملتو رد 
قرية بن عودة، قيادة قرية بن عود، 
إقليم  سوق  ألجبعاء  لغرب،  د ئرة 
 لقنيطرة،  بتد ء من تاجيخ 22 فبف 6ر 
2020 بحث  2 ماجس  إلى غا6ة   2020
مشروع  لتفخيص  شأن  في  علني 
بإنجاز 4 أثقاب ورل   ملاء منه، من 
أرل سقي مساحة 43 هكتاج  لفائدة 
شركة مز جع  فنان ممثلة في شخص 
ممثلها  لقانوني  لسيد محمد بنادي 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.L121130
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  
وكالة  لحوض  ملائي لسبو جقم ح.ج 
 2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ   2020/2493
على  لعقاج  ملسمى  سيجرى   لذي 
 13/10582  باز ذي  لرسم  لعقاجي 
بالجماعة  لتف بية   ملتو رد 
د ئرة  بنمنصوج،  قيادة  بنمنصوج، 
إقليم  لقنيطرة،  بتد ء  بنمنصوج، 
إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   25 من تاجيخ 
في شأن  علني  بحث   2020 أبريل   2
مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق  ورل  
مساحة  سقي  أرل  من  منه،   ملاء 
هكتاج  لفائدة  لشركة  ملدنية   8.12
 لفالحية أباز ممثلة في شخص ممثلها 
سيمو   عبدو  عزيز   لقانوني  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.B322380
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  
وكالة  لحوض  ملائي لسبو جقم ح.ج 
 2020 فبف 6ر   5 بتاجيخ   2020/2494
على  لعقاج  لفالحي  سيجرى   لذي 
 لكائن بسيدي سليمان ذي  تفاقية 
شر كة بين  لقطاعين  لعام و لخاص 
2019   ملتو رد  بتاجيخ فاتح أكتوبر 
قيادة  بومعيز،  بالجماعة  لتف بية 
بومعيز، د ئرة سيدي سليمان، إقليم 
سيدي سليمان،  بتد ء من تاجيخ 25 
 2020 2 أبريل  2020 إلى غا6ة  فبف 6ر 
بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 
بإنجاز ثق  ورل   ملاء منه، من أرل 
لفائدة  هكتاج    4.50 مساحة  سقي 
AGRO-LKHARZ  لفالحية  شركة 
إدجيس  ممثلها  شخص  في  ممثلة 
لبطاقة  لتعريف   لخاجز  لحامل 

.GA44224 لوطنية 
127

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج
 فتتاح  لبحث  لعلني

مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  
جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
فبف 6ر   5 بتاجيخ  ح.ج/2020/2495 
على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 
 لجماعي  ملدعو »بيف  بر هيم» باملكان 
 ملسمى مز جع دو ج  والد  لتويجر  لتابع 
للجماعة  لساللية  والد  لتويجر 
 07/2019 جقم  إد جية  شهادة  ذي 
سيدي  بالجماعة  لتف بية   ملتو رد 
قيادة سيدي  عمر   عمر  لحا�سي، 
إقليم  د ئرة تالل  لغرب،   لحا�سي، 
 25 تاجيخ  من  سيدي قاسم،  بتد ء 
فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 2 ماجس 2020 
بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 
من  منه،  ورل   ملاء  ثق   بإنجاز 
هكتاج    1,1501 مساحة  أرل سقي 
عبد  لرحمان  لفائدة  لسيد  ملخ 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.GN29127
128
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   3 بتاجيخ  ح.ج/2020/2472 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

مطل   ذي  »كحيلي»   ملسمى 

2202/ج  لكائن  جقم   لتحفيظ 

باملناصرة،  لجماعة  لتف بية 

د ئرة  قيادة  ملناصرة،   ملناصرة، 

إقليم  لقنيطرة،  بتد ء  بنمنصوج، 

إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   19 من تاجيخ 

2020 بحث علني في شأن  28 فبف 6ر 

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق  ورل  

مساحة  سقي  أرل  من  منه،   ملاء 

عمر  لفائدة  لسيد  هكتاج ت   2

 هريمشات  لحامل لبطاقة  لتعريف 

.G450358 لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   4 بتاجيخ  ح.ج/2020/2489 

على  لقطعة  سيجري  2020  لذي 

للجماعة  لساللية   ألجضية  لتابعة 

ذ ت  فرقة  زغاجة   والد  مباجك 

شهادة إد جية جقم 89 بتاجيخ 2 ماجس 

بالجماعة  لتف بية  لحد دة،   2017

د ئرة أحو ز  قيادة أحو ز  لقنيطرة، 

إقليم  لقنيطرة،  بتد ء   لقنيطرة، 

إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   24 من تاجيخ 

بحث علني في شأن   2020 ماجس   2

مشروع  لتفخيص بإنجاز ثق  ورل  

 1 من أرل سقي مساحة  منه،   ملاء 

هكتاج  لفائدة  لسيد  لزعري محمد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

G539072 6نوب عنه بر كريم طاجق.

130

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   3 بتاجيخ  ح.ج/2020/2480 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

ذي  لرسم  أ»  »دحمان   ملسمى 

R/12032  ملتو رد  جقم   لعقاجي 

قيادة  بالجماعة  لتف بية  ملناصرة، 

إقليم  بنمنصوج،  د ئرة   ملناصرة، 

 لقنيطرة،  بتد ء من تاجيخ 24 فبف 6ر 

2020 بحث  3 ماجس  إلى غا6ة   2020

مشروع  لتفخيص  شأن  في  علني 

من  منه،  ورل   ملاء  ثق   بإنجاز 

هكتاج    0,2482 مساحة  أرل سقي 

محمد  لفائدة  لسيد  لفيصالي 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.AB10145
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   3 بتاجيخ  ح.ج/2020/2477 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

» لعقاج  لجماعي  ملدعو   ملسمى 

باملكان  ملسمى  لفو ج ت»   لشط 

للجماعة  لساللية  لعيا6دة   لتابع 

ذي شهادة جقم 10 بتاجيخ 11 ديسمبف 

بالجماعة  لتف بية  2019  ملتو رد 

أحو ز  د ئرة  عامر،  قيادة  عامر، 

سال، إقليم سال،  بتد ء من تاجيخ 24 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 4 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

من  منهما،  بإنجاز ثقبين ورل   ملاء 

هكتاج ت   4,8 مساحة  سقي  أرل 

لفائدة  لسيد  لعربي  إلدجي�سي 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.A528321
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   4 بتاجيخ  ح.ج/2020/2490 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

جقم  إد جية  شهادة  ذي   لجماعي 

بالجماعة  2259/2017  ملتو رد 

قيادة عامر   لتف بية عامر  لشمالية، 

إقليم  د ئرة  لقصيبية،   لشمالية، 

تاجيخ  من  سليمان،  بتد ء  سيدي 

ماجس   2 غا6ة  إلى   2020 فبف 6ر   24

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2020

ورل   ملاء  ثق   بإنجاز   لتفخيص 

 1,50 مساحة  سقي  أرل  من  منه، 

هكتاج  لفائدة  لسيد سعيد  لسالمي 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.AB301973
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   4 بتاجيخ  ح.ج/2020/2488 

على  ألجض  سيجري  2020  لذي 

 لفالحية  لتابعة للجماعة  لساللية 

 والد  مباجك  لحد دة،  حو ز 

جقم  إد جية  شهادة  ذ ت   لقنيطرة، 

بالجماعة  1452/2012،  ملتو ردة 

أحو ز  قيادة   لتف بية  لحد دة، 

أحو ز  لقنيطرة،  د ئرة   لقنيطرة، 

إقليم  لقنيطرة،  بتد ء من تاجيخ 24 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 2 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

من  منه،  ورل   ملاء  ثق   بإنجاز 

هكتاج    0,50 مساحة  سقي  أرل 

تنوب  عالل  لزعري  لفائدة  لسيد 

عنه  لزهر ء  ررود و لحامل لبطاقة 

.G520112 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   4 بتاجيخ  ح.ج/2020/2482 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

ذي  ملطل   »محمد نجي »   ملسمى 

بالجماعة  2257/13  ملتو رد  جقم 

قيادة  بوبكر  لحاج،   لتف بية سيدي 

سيدي بوبكر  لحاج، د ئرة لالميمونة، 

إقليم  لقنيطرة،  بتد ء من تاجيخ 24 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 2 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

من  منه،  ورل   ملاء  ثق   بإنجاز 

هكتاج    1,0830 مساحة  أرل سقي 

لفائدة  لسيد  ملشوك محمد  لحامل 

.J127052 لبطاقة  لتعريف  لوطنية
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   4 بتاجيخ  ح.ج/2020/2485 

على  لعقاج  سيجري  2020  لذي 

 لجماعي ذي شهادة  الستغالل جقم 

بالجماعة  338/2017  ملتو رد 

قيادة عامر   لتف بية عامر  لشمالية، 

إقليم  د ئرة  لقصيبية،   لشمالية، 

سيدي سليمان،  بتد ء من تاجيخ 24 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 2 ماجس 2020 

بحث علني في شأن مشروع  لتفخيص 

بإنجاز ثق  ورل   ملاء منه، من أرل 

لفائدة  هكتاج    0,50 مساحة  سقي 

 لسيد  لسالمي علي  لحامل لبطاقة 

.G393024 لتعريف  لوطنية 

136
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ج

 فتتاح  لبحث  لعلني
مد6رة  أصدجته  قر ج  بمور  

جقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

فبف 6ر   4 بتاجيخ  ح.ج/2020/2487 

على  ألجضية  سيجري  2020  لذي 

 لجماعية  لكائنة بدو ج أوالد أعطية 

 934 إد جية  شهادة  ذ ت  بنمنصوج 

2019  ملتو ردة  ديسمبف   10 بتاجيخ 

قيادة  بنمنصوج،  بالجماعة  لتف بية 

إقليم  بنمنصوج،  د ئرة  بنمنصوج، 

 لقنيطرة،  بتد ء من تاجيخ 24 فبف 6ر 

2020 بحث  2 ماجس  إلى غا6ة   2020

مشروع  لتفخيص  شأن  في  علني 

من  منه،  ورل   ملاء  ثق   بإنجاز 

أرل أغر ض غسل  لسياج ت لفائدة 

 لسيد  لجر جي هشام  لحامل لبطاقة 

.G344412 لتعريف  لوطنية 
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

مسكين  بني  قيادة  بمقر  سيجري 

 2020 فبف 6ر   24 من   لغربية  بتد ء 

في  بحث   2020 ماجس   4 غا6ة  إلى 

مشروع  لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 

فاضل  بن  لطي   لفائدة  لسيد 

رماعة  أوالد  محمد  دو ج   لعنو ن 

عين  أوالد  فريحة  قيادة  بالل  عين 

ورل   بحفر  سطات،  ملتعلق  بالل 

 ملاء من أرل سقي 5 هكتاج ت فقط 

بامللك  ملدعو  جض بومزيود  لبالغة 

80 سنتياج  74  ج  7 هكتاج  مساحته 

قيادة بالل  عين  بجماعة    لكائن 

د ئرة  لبفوج  مسكين  لغربية  بني 

إقليم سطات.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

عين بالل قيادة بني مسكين  لغربية 

د ئرة  لبفوج إقليم سطات.

45

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة آ6ت ويرة  بتد ء 

من 24 فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 4 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد  ورل   ملاء،  بحفر 

موحى غانيم  لعنو ن دو ج  6ت حمو 

د6ر  لقصيبة،  ملتعلق  عبد  لسالم 

أرل  لسقي  من  ورل   ملاء  بحفر 

بوجروم  لبالغة  بامللك  ملدعو 

مربع  لكائن  متف   2292 مساحته 

بجماعة د6ر  لقصيبة قيادة آ6ت ويرة 

د ئرة  لقصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

د ئرة  آ6ت ويرة  د6ر  لقصيبة قيادة 

 لقصيبة إقليم بني مالل.

46

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة بني سميف  بتد ء 

من 24 فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 4 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد  ورل   ملاء،  بحفر 

 ملعطي  زجف  لعنو ن 22 زنقة و دي 

 لده  و دي زم،  ملتعلق بحفر ورل  

بامللك  ملدعو  من أرل  لسقي   ملاء 

72  ج  مرح  لعافية  لبالغة مساحته 

 لكائن بجماعة بني سميف قيادة بني 

سميف د ئرة و د زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

بني سميف قيادة بني سميف د ئرة و د زم 

إقليم خريبكة.

47

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

علي  بو  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   24  بتد ء من 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   4

لفائدة   لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 

دو ج  زجوق  لعنو ن  محمد   لسيد 

ملهاجيس رماعة  والد  عمر بني عامر 

 لقلعة،  ملتعلق بحفر ورل   ملاء من 

أرل  لسقي بامللك  ملدعو تبوعسيت 

 44 90  ج  1 هكتاج   لبالغة مساحته 
عمرو  أوالد  بجماعة  سنتياج  لكائن 

قيادة أوالد بو علي د ئرة  لقلعة - بني 

عامر إقليم قلعة  لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

علي  بو  أوالد  قيادة  عمرو  أوالد 

بني عامر إقليم قلعة   - د ئرة  لقلعة 

 لسر غنة.

48

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة و جكي  بتد ء من 

ماجس   4 غا6ة  إلى   2020 فبف 6ر   24

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد ورل   ملاء،   بحفر 

تجزئة  د6ناج  لعنو ن  عبد  لفتاح 

27  لعطاوية،   ملتعلق  جقم  بادوج 

أرل  لسقي  من  ورل   ملاء  بحفر 

تعاونية  إلصالح  بامللك  ملدعو 

هكتاج   4 مساحته   لزج عي  لبالغة 

54  ج  لكائن بجماعة بويا عمر قيادة 

قلعة  إقليم  د ئرة  لعطاوية  و جكي 

 لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

بويا عمر قيادة و جكي د ئرة  لعطاوية 

إقليم قلعة  لسر غنة.

49

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

أوالد   - سيجري بمقر قيادة لوناسدة 

يعكوب  بتد ء من 24 فبف 6ر 2020 إلى 

غا6ة 4 ماجس 2020 بحث في مشروع 

لفائدة   لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 

 لسيد  لحسن  لنجدي  لعنو ن دو ج 

إقليم  لقلعة،  ملتعلق   والد  لكرن 

أرل  لسقي  من  ورل   ملاء  بحفر 

بامللك  ملدعو  لغابة  لبالغة مساحته 

سنتياج  لكائن   22 82  ج  هكتاج   2

 - لوناسدة  قيادة  لوناسدة  بجماعة 

أوالد يعكوب د ئرة قلعة  هل  لغابة 

إقليم قلعة  لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

أوالد   - لوناسدة  قيادة  لوناسدة 

يعكوب د ئرة قلعة  هل  لغابة إقليم 

قلعة  لسر غنة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة آ6ت ويرة  بتد ء 

من 24 فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 4 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد  ورل   ملاء،  بحفر 

�سي  حي  بنسعدون  لعنو ن  حسن 

مالل،  بني   1 13  لزنقة  جقم  سالم 

أرل  من  ورل   ملاء  بحفر   ملتعلق 

مرج  لربيع  بامللك  ملدعو   لسقي 

 2 95  ج  هكتاج   2  لبالغة مساحته 

سنتياج  لكائن بجماعة د6ر  لقصيبة 

قيادة آ6ت ويرة د ئرة  لقصيبة إقليم 

بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

د ئرة  آ6ت ويرة  د6ر  لقصيبة قيادة 

 لقصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة  لسماعلة  بتد ء 

من 24 فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 4 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد  ورل   ملاء،  بحفر 

 ملعطي تائ   لعنو ن 317 حي  لوحدة 

بلوك أ و دي زم،   ملتعلق بحفر ورل  

بامللك  ملدعو  من أرل  لسقي   ملاء 

هكتاج   1 2  لبالغة مساحته  حمرية 

بجماعة  سنتياج  لكائن   50 آج   78

قصبة  لطرش قيادة  لسماعلة د ئرة 

و د زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

قصبة  لطرش قيادة  لسماعلة د ئرة 

و د زم إقليم خريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

-بئف  بولنو ج  قيادة  بمقر  سيجري 

 2020 فبف 6ر   24 من  مزوي  بتد ء 

في  بحث   2020 ماجس   4 غا6ة  إلى 

ورل   بحفر  مشروع  لتفخيص 

برطاني  لفائدة  لسيد  لكبيف   ملاء، 

 لعنو ن دو ج أوالد  لعاتي رماعة بئف 

مزوي خريبكة،  ملتعلق بحفر ورل  

أرل  الستعماالت  ملنزلية  من   ملاء 

بوتشيش  بامللك  ملدعو   ملنفردة 

 82 آج   39 5 هكتاج   لبالغة مساحته 

مزوي  بئف  بجماعة  سنتياج  لكائن 

د ئرة  مزوي  بئف   - بولنو ج  قيادة 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

بئف مزوي   - بئف مزوي قيادة بولنو ج 

د ئرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إرر ء بحث

وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  
 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 
نيسلي   تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   24  بتد ء من 
مشروع  في  بحث   2020 ماجس   4
لفائدة   لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 
عبد  لرحيم سعيد  لعنو ن   لسيد 
جقم   04 زنقة  سالم  بن  أحمد  بالد 
ورل   بحفر  مالل،  ملتعلق  بني   03
هكتاج ت    5 سقي  أرل  من   ملاء 
فقط بامللك  ملدعو  كرض نتاغروط 
 58 آج   73 8 هكتاج   لبالغة مساحته 
نيسلي  تيزي  بجماعة  سنتياج  لكائن 
قيادة تيزي نيسلي د ئرة  غبالة إقليم 

بني مالل.
لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 
تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي د ئرة 

 غبالة إقليم بني مالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إرر ء بحث

وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  
 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 
بومو�سي   أحد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   24  بتد ء من 
مشروع  في  بحث   2020 ماجس   4
لفائدة   لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 
ممثل   لسيد  لحسن  لصرد وي 
 AGRI SARDAOUI SARL شركة 
أحد  أوالد  محمد  دو ج   لعنو ن 
أوالد  لنمة،  بومو�سى سوق  لسبت 
أرل  من  ورل   ملاء  بحفر   ملتعلق 
ملك  لدولة  بامللك  ملدعو   لسقي 
10/12030  لبالغة مساحته  مطل  
سنتياج  لكائن   80 آج   72 هكتاج   4
أحد  قيادة  بومو�سى  أحمد  بجماعة 
مو�سى  لغربية   بني  د ئرة  بومو�سى 

إقليم  لفقيه بن صالح.
لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 
بومو�سى  بومو�سى قيادة أحد  أحمد 
إقليم  مو�سى  لغربية   بني  د ئرة 

 لفقيه بن صالح.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة بني وكيل   بتد ء 

من 24 فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 4 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد  ورل   ملاء،  بحفر 

زيان  أوالد  سعيد  لحيف ني  لعنو ن 

أوالد بويا  لفقيه بن صالح قيادة بني 

من  وكيل،  ملتعلق بحفر ورل   ملاء 

بامللك  هكتاج ت فقط   5 أرل سقي 

 5 مساحته   ملدعو  لجو هر  لبالغة 

هكتاج 72 آج 9 سنتياج  لكائن بجماعة 

بني وكيل قيادة بني وكيل د ئرة  لفقيه 

بن صالح  إقليم  لفقيه بن صالح.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

د ئرة  وكيل  بني  قيادة  وكيل  بني 

إقليم  لفقيه بن   لفقيه بن صالح  

صالح.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر رماعة   بتد ء من 24 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 4 ماجس 2020 

بحفر  مشروع  لتفخيص  في  بحث 

سعيد  لفائدة  لسيد  ورل   ملاء، 

 لصافي  لعنو ن ص ب 592 بني مالل 

ورل   بحفر  حي  لتقدم،  ملتعلق 

أرل  الستعماالت  ملنزلية  من   ملاء 

 ملنفردة بامللك  ملدعو جياض  لسالم 

 89 آج   3 413   لبالغة مساحته   - ف 

مالل  بني  بجماعة  سنتياج  لكائن 

باشوية بني مالل عمالة بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني 

مالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر رماعة   بتد ء من 24 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 4 ماجس 2020 

بحفر  مشروع  لتفخيص  في  بحث 

محمد  لفائدة  لسيد  ورل   ملاء، 

هوى  لعنو ن جقم 11 زنقة ربل باني 

حي م ش ف خريبكة،  ملتعلق بحفر 

حد6قة  سقي  أرل  من  ورل   ملاء 

  388 ش  خ  ف  بامللك  ملدعو  فيال 

سنتياج   25 آج   9 مساحته   لبالغة 

باشوية  خريبكة  بجماعة   لكائن 

خريبكة عمالة خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر رماعة   بتد ء من 24 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 4 ماجس 2020 

بحفر  مشروع  لتفخيص  في  بحث 

حبيبة  لفائدة  لسيدة  ورل   ملاء، 

سر ج   لعنو ن 954 زنقة  لعامرية حي 

 ألمل خريبكة،  ملتعلق بحفر ورل  

 ملاء من أرل سقي حد6قة فيال بامللك 

32  لبالغة   -  ملدعو  ملنظر  لجميل 

سنتياج  لكائن   84 آج   1 مساحته 

خريبكة  باشوية  خريبكة  بجماعة 

عمالة خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر رماعة   بتد ء من 24 

فبف 6ر 2020 إلى غا6ة 4 ماجس 2020 

بحفر  مشروع  لتفخيص  في  بحث 

محمد  لفائدة  لسيد  ورل   ملاء، 

أزيالل،  حي  لز وية   حدو   لعنو ن 

أرل  من  ورل   ملاء  بحفر   ملتعلق 

 الستعماالت  ملنزلية  ملنفردة بامللك 

آج   1 مساحته  ج�سى  لبالغة   ملدعو 

سنتياج  لكائن بجماعة وباشوية   10

أزيالل عمالة أزيالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

وباشوية أزيالل عمالة أزيالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

أهل  لغابة   قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   24  بتد ء من 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   4

لفائدة   لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 

 لسيد محمد بلخد6م   لعنو ن و رهة 

قلعة  لسر غنة،   12 جقم   ملرس 

أرل  من  ورل   ملاء  بحفر   ملتعلق 

بامللك  فقط  هكتاج ت   05 سقي 

 ملدعو بالد تامسنا  لبالغة مساحته 

13 آج  لكائن بجماعة ميات  8 هكتاج 

قيادة أهل  لغابة د ئرة  لقلعة - أهل 

 لغابة إقليم قلعة  لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

ميات قيادة أهل  لغابة د ئرة  لقلعة 

- أهل  لغابة إقليم قلعة  لسر غنة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

أهل  لغابة   قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   24  بتد ء من 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   4

لفائدة   لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 

بوخد دة  لعنو ن   لسيد  لبد لي 

و رهة  ملرس جقم 12  لقلعة،  ملتعلق 

 05 من أرل سقي  بحفر ورل   ملاء 

هكتاج ت فقط بامللك  ملدعو  لعالمة 

 18 آج   27 8 هكتاج   لبالغة مساحته 

قيادة  ميات  بجماعة  سنتياج  لكائن 

أهل  لغابة د ئرة  لقلعة - أهل  لغابة 

إقليم قلعة  لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

ميات قيادة أهل  لغابة د ئرة  لقلعة 

- أهل  لغابة إقليم قلعة  لسر غنة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة أوالد سعيد  لو د 

إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من   بتد ء 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11

لفائدة   لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 

 لسيد خليفة  لحمري  لعنو ن أوالد 

بورعود  والد 6وسف،  ملتعلق بحفر 

بامللك  أرل  لسقي  من  ورل   ملاء 

مساحته  د ج  لحرث  لبالغة   ملدعو 

93  ج  لكائن بجماعة أوالد  هكتاج   1

6وسف قيادة أوالد سعيد  لو د د ئرة 

قصبة تادلة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

أوالد 6وسف قيادة أوالد سعيد  لو د 

د ئرة قصبة تادلة إقليم بني مالل.

84

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة بني سميف  بتد ء 

من 2 ماجس 2020 إلى غا6ة 11 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد  ورل   ملاء،  بحفر 

محمد  نسانس  لعنو ن بالد مكرط 

بحفر  سميف  لدحامنة،  ملتعلق  بني 

بامللك  أرل  لسقي  من  ورل   ملاء 

 ملدعو بالد مكرط بني سميف  لبالغة 

سنتياج  لكائن   22 15  ج  مساحته 

سميف  بني  قيادة  سميف  بني  بجماعة 

د ئرة و د زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

بني سميف قيادة بني سميف د ئرة و د زم 

إقليم خريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

تساوت  بتد ء  قيادة  بمقر  سيجري 

من 2 ماجس 2020 إلى غا6ة 11 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد6ن  بحفر ورل   ملاء، 

و لحسن  لكرضتي  جحال  لكرضتي 

 لعنو ن دو ج تدمان  لشطيبة تساوت 

 لقلعة،  ملتعلق بحفر ورل   ملاء من 

بامللك  هكتاج ت فقط   5 أرل سقي 

فالحي  لبالغة   32  ملدعو  بسيبسة 

مساحته 41 هكتاج 57  ج 29 سنتياج 

قيادة  بجماعة  لشطيبة   لكائن 

تساوت د ئرة  لقلعة - بني عامر إقليم 

قلعة  لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

 لشطيبة قيادة تساوت د ئرة  لقلعة- 

بني عامر إقليم قلعة  لسر غنة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

علي  بو  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من   بتد ء 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11

لفائدة   لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 

عبد  لرحمان  حجيجة   لسيد 

41  لقلعة،   لعنو ن حي  ملرس جقم 

أرل  من  ورل   ملاء  بحفر   ملتعلق 

بامللك  فقط  هكتاج ت   5 سقي 

 ملدعو سه  لغدج  لبالغة مساحته 

سنتياج  لكائن   39 54  ج  هكتاج   11

بجماعة أوالد بوعلي  لو د قيادة أوالد 

بوعلي د ئرة  لقلعة - بني عامر إقليم 

قلعة  لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

أوالد بوعلي  لو د قيادة أوالد بوعلي 

بني عامر إقليم قلعة   - د ئرة  لقلعة 

 لسر غنة.

87

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

فم  لجمعة  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من   بتد ء 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11

لفائدة   لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 

دو ج  قادج  لعنو ن  محمد   لسيد 

 كر من فم  لجمعة  زيالل،  ملتعلق 

أرل  لسقي  من  ورل   ملاء  بحفر 

بامللك  ملدعو  مز وجو  لبالغة 

مساحته 15 عبفة  لكائن بجماعة فم 
 لجمعة قيادة فم  لجمعة د ئرة بزو 

إقليم أزيالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

فم  لجمعة قيادة فم  لجمعة د ئرة 

بزو إقليم أزيالل.

88
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

من  بزو  بتد ء  قيادة  بمقر  سيجري 

ماجس   11 غا6ة  إلى   2020 ماجس   2

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد ورل   ملاء،   بحفر 

عبد  ملحسين مظلوم  لعنو ن دو ج 

بحفر  أزيالل،  ملتعلق  بزو  أغبالو 

بامللك  أرل  لسقي  من  ورل   ملاء 

بوجو 6ن  لبالغة   ملدعو  كركوج 

سنتياج   58 2  ج  هكتاج   1 مساحته 

 لكائن بجماعة بزو قيادة بزو د ئرة 

بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

بزو قيادة بزو د ئرة بزو إقليم أزيالل.

89

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

تساوت  بتد ء  قيادة  بمقر  سيجري 

من 2 ماجس 2020 إلى غا6ة 11 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد  ورل   ملاء،  بحفر 

دو ج  لز وية   لعربي  لزيات  لعنو ن 

قلعة  لسر غنة،  ملتعلق   لشطيبة 

أرل  لسقي  من  ورل   ملاء  بحفر 

بامللك  ملدعو  لحوحان  لبالغة 

50 سنتياج  21  ج  1 هكتاج  مساحته 

قيادة  بجماعة  لشطيبة   لكائن 

تساوت د ئرة  لقلعة - بني عامر إقليم 

قلعة  لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

 لشطيبة قيادة تساوت د ئرة  لقلعة 

- بني عامر إقليم قلعة  لسر غنة.

90

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

 2020 ماجس   2 من  سيجري  بتد ء 

في  بحث   2020 ماجس   11 غا6ة  إلى 

مشروع  لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 

لفائدة  لسيد  حمد  ليساع  لعنو ن 

زم،  و دي  د ج  لضوء   5 زنقة   147

أرل  من  ورل   ملاء  بحفر   ملتعلق 

 الستعماالت  ملنزلية  ملنفردة بامللك 

هر دة  لبالغة  ولد   ملدعو  جض 

مساحته 85 متف مربع  لكائن بجماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

 2020 ماجس   2 من  سيجري  بتد ء 

في  بحث   2020 ماجس   11 غا6ة  إلى 

ورل   بحفر  مشروع  لتفخيص 

 ملاء، لفائدة  لسيد  لعيا�سي  لرحالي 

تالميذ  وأولياء  آباء  رمعية  ممثل 

 ثانوية  ملسيفة  لتأهيلية  لعنو ن

 جقم 30 بلوك 3 تجزئة نو ل حي مفتاح

بني مالل،  ملتعلق بحفر ورل   ملاء 

حد6قة  ملؤسسة  سقي  أرل  من 

بامللك  ملدعو ثانوية  ملسيفة  لبالغة 

48 سنتياج  19  ج  3 هكتاج  مساحته 

 لكائن بجماعة أزيالل باشوية أزيالل 

عمالة أزيالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

أزيالل باشوية أزيالل عمالة أزيالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

 2020 ماجس   2 من  سيجري  بتد ء 

في  بحث   2020 ماجس   11 غا6ة  إلى 

مشروع  لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 
محمد  لشرقاوي  لفائدة  لسيد 

 لعنو ن 49 زنقة  لشهيد بالل عباس 

بحفر  زم،  ملتعلق  و دي   لكريفي 

بامللك  أرل  لسقي  من  ورل   ملاء 

21  لبالغة مساحته   ملدعو  لشباب 

متف مربع  لكائن بجماعة و دي   300

زم باشوية و دي زم عمالة خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

عمالة  زم  و دي  باشوية  زم  و دي 

خريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

أوالد   - سيجري بمقر قيادة لوناسدة 

 2020 ماجس   2 من  يعكوب  بتد ء 

بحث في    2020 ماجس   11 إلى غا6ة 

مشروع  لتفخيص بحفر ورل   ملاء، 

لفائدة  لسيد  دجيس جشيد  لعنو ن 

1773  لقلعة،  جقم   2 حي  لهناء 

أرل  من  ورل   ملاء  بحفر   ملتعلق 

سقي 5 هكتاج ت فقط بامللك  ملدعو 

 27 5 هكتاج  جقو ن  لبالغة مساحته 

بجماعة  زنادة  سنتياج  لكائن   9  ج 

أوالد يعكوب د ئرة   - قيادة لوناسدة 

قلعة  إقليم  أهل  لغابة   -  لقلعة 

 لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

- أوالد يعكوب   زنادة قيادة لوناسدة 

د ئرة  لقلعة - أهل  لغابة إقليم قلعة 

 لسر غنة.

94

وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إرر ء بحث

وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  
ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 
أوالد   - سيجري بمقر قيادة لوناسدة 
يعكوب  بتد ء من 2 ماجس 2020 إلى 
غا6ة 11 ماجس 2020 بحث في مشروع 
لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 
 لسيد حسن  لسو�سي  لعنو ن دو ج 
بحفر  لوناسدة،  ملتعلق   لعكاجية 
بامللك  أرل  لسقي  من  ورل   ملاء 
مساحته  » لغابة»،  لبالغة    ملدعو 
78 آج 30 س  لكائن بجماعة لوناسدة 
د ئرة  يعكوب  أوالد  لوناسدة-  قيادة 
قلعة  إقليم  أهل  لغابة   -  لقلعة 

 لسر غنة.
لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 
أوالد  لوناسدة-  قيادة  لوناسدة 
أهل  لغابة   - د ئرة  لقلعة  يعكوب 

إقليم قلعة  لسر غنة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إرر ء بحث

وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  
ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 
أوالد   - سيجري بمقر قيادة لوناسدة 
 2020 ماجس   2 من  يعكوب  بتد ء 
في  بحث   2020 ماجس   11 غا6ة  إلى 
مشروع  لتفخيص بحفر ورل   ملاء 
لفائدة  لسيد محمد فاتحي  لعنو ن 
339  لقلعة،  جقم  حي  لقدس 
أرل  من  ورل   ملاء  بحفر   ملتعلق 
» لحمر وي  بامللك  ملدعو   لسقي 
مساحته  يعكوب»،  لبالغة    والد 
بجماعة  س  لكائن   89 آج   80 ه   3
أوالد  لوناسدة-  قيادة  يعكوب  أوالد 
أهل  لغابة   - د ئرة  لقلعة  يعكوب 

إقليم قلعة  لسر غنة.
لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 
أوالد  لوناسدة-  قيادة  يعكوب  أوالد 
أهل  لغابة   - د ئرة  لقلعة  يعكوب 

إقليم قلعة  لسر غنة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 

سيجري بمقر قيادة فم  لجمعة  بتد ء 

من 2 ماجس 2020 إلى غا6ة 11 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد  ورل   ملاء  بحفر 

دو ج  محشن  تامر  لعنو ن  محماد 

بحفر  أزيالل،  ملتعلق  حسان  بني 

بامللك  أرل  لسقي  من  ورل   ملاء 

  ملدعو »دوك 6ود»،  لبالغة مساحته 

س  لكائن بجماعة بني   8 آج   5 ه   3
حسان قيادة فم  لجمعة د ئرة بزو 

إقليم أزيالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

بني حسان قيادة فم  لجمعة د ئرة 

بزو إقليم أزيالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

مالل  ببني  ألم  لربيع   لحوض  ملائي 

 - لوناسدة  قيادة  بمقر  سيجري 

ماجس   2 من  يعكوب  بتد ء  أوالد 

 2020 ماجس   11 غا6ة  إلى   2020

بحفر  مشروع  لتفخيص  في  بحث 

محمد  لفائدة  لسيد  ورل   ملاء 

دو ج  للهو  والد  هاشم  لعنو ن 

بحفر   لكرن  لقلعة،  ملتعلق 

بامللك  أرل  لسقي  من  ورل   ملاء 

مساحته  » لغابة»،  لبالغة    ملدعو 

بجماعة  س  لكائن   59 آج   27 ه   2

أوالد  لوناسدة-  قيادة  أوالد  لكرن 

أهل  لغابة   - د ئرة  لقلعة  يعكوب 

إقليم قلعة  لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

أوالد  لوناسدة-  قيادة  لوناسدة 

أهل  لغابة   - د ئرة  لقلعة  يعكوب 

إقليم قلعة  لسر غنة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 

سيجري بمقر قيادة أهل  لغابة  بتد ء 

من 2 ماجس 2020 إلى غا6ة 11 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

بحفر ورل   ملاء لفائدة  لسيد محمد 

 لتوي�سي  لعنو ن جقم 527 أمل 1 ج5 

ح.ي.م  لرباط،  ملتعلق بحفر ورل  

بامللك  ملدعو  من أرل  لسقي   ملاء 

 »كالس بن  لطيبي»،  لبالغة مساحته 

بجماعة  س  لكائن   12 آج   81 ه   1

ميات قيادة أهل  لغابة د ئرة  لقلعة- 

أهل  لغابة إقليم قلعة  لسر غنة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

ميات قيادة أهل  لغابة د ئرة  لقلعة- 

أهل  لغابة إقليم قلعة  لسر غنة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 

عياط  بني  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من   بتد ء 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11

لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 

 لسيد عبد  لكريم  لزيتوني  لعنو ن 

أزيالل،  عياط  بني  تنفردة  دو ج 

أرل  من  ورل   ملاء  بحفر   ملتعلق 

 الستعماالت  ملنزلية و لسقي بامللك 

مساحته  »تازجين»،  لبالغة    ملدعو 

9 آج  لكائن بجماعة بني عياط قيادة 

بني عياط د ئرة أفوج ج إقليم أزيالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

د ئرة  عياط  بني  قيادة  عياط  بني 

أفوج ج إقليم أزيالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 

6كرين  بني  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 فبف 6ر   25   بتد ء من 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   5

لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 

معه  ومن  قاسمي  حمد   لسيد 

أوالد  عبيدة  لتو لت  دو ج   لعنو ن 

قيادة بني 6كرين سطات،  ملتعلق بحفر 

أرل  الستعماالت  من  ورل   ملاء 

 ملنزلية وإجو ء  ملاشية بامللك  ملدعو 

مساحته   »د ج  لعيف»،  لبالغة 

بجماعة  لتو لت  خد د6م  لكائن   2

 - سطات  د ئرة  6كرين  بني  قيادة 

 لجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

د ئرة  6كرين  بني  قيادة   لتو لت 

سطات -  لجنوبية إقليم سطات.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل    لحوض  ملائي ألم  لربيع 

سيجري بمقر قيادة تاكزيرت  بتد ء 

غا6ة  إلى   2020 فبف 6ر   25  من 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   5

لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 

دو ج  محمد  زجت  لعنو ن   لسيد 

 6ت عسو  6ت حمي تانوغة تاكزيرت 

ورل   بحفر   لقصيبة،  ملتعلق 

بامللك  ملدعو  من أرل  لسقي   ملاء 

»تابوجيت»،  لبالغة مساحته 38208 

متف مربع  لكائن بجماعة تانوغة قيادة 

بني  إقليم  د ئرة  لقصيبة  تاكزيرت 

مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

تانوغة قيادة تاكزيرت د ئرة  لقصيبة 

إقليم بني مالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل    لحوض  ملائي ألم  لربيع 

آ6ت  لربع  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من    بتد ء 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11

لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 

دو ج  خلوفي  لعنو ن  هشام   لسيد 

 غرم  لعالم  لقصيبة،  ملتعلق بحفر 

بامللك  أرل  لسقي  من  ورل   ملاء 

مساحته  » لكر ن»،  لبالغة    ملدعو 

كطا6ة  بجماعة  وجبع  لكائن  ه   2

تادلة  قيادة آ6ت  لربع د ئرة قصبة 

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

كطا6ة قيادة آ6ت  لربع د ئرة قصبة 

تادلة إقليم بني مالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل    لحوض  ملائي ألم  لربيع 

سعيد  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من    بتد ء 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11

لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 

زنقة  شاكر  لعنو ن   لسيد  حمد 

  فر ن  لد ئرة 23 حي ميمونة  لرقم 23 

سطات،  ملتعلق بحفر ورل   ملاء من 

أرل  الستعماالت  ملنزلية  ملنفردة 

سالم»،  »نز لة  والد  بامللك  ملدعو 

99 س  لكائن  آج   3  لبالغة مساحته 

أوالد  قيادة  سعيد  أوالد  بجماعة 

سعيد د ئرة سطات  لشمالية إقليم 

سطات.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد د ئرة 

سطات  لشمالية إقليم سطات.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إرر ء بحث

وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  
ببني مالل    لحوض  ملائي ألم  لربيع 
د ج  لشافعي  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من    بتد ء 
مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11
لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 
محمد  لعدج وي  لعنو ن   لسيد 
 12 جقم   32 زنقة   2  حي  ملسيفة 
 لد ج  لبيضاء،  ملتعلق بحفر ورل  
بامللك  ملدعو  من أرل  لسقي   ملاء 
ه   5 مساحته  » ملرس»،  لبالغة 
قيادة  د ج  لشافعي  بجماعة   لكائن 
إقليم  د ئرة  لبفوج  د ج  لشافعي 

سطات.
لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 
د ج  لشافعي قيادة د ج  لشافعي د ئرة 

 لبفوج إقليم سطات.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إرر ء بحث

وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  
ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 
بوزيري  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من   بتد ء 
مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11
لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 
أحمد دحماني  لعنو ن دو ج   لسيد  
أوالد سليمان رماعة سيدي محمد 
ورل   بحفر  جحال،  ملتعلق  بن 
أرل  الستعماالت  ملنزلية  من   ملاء 
6وسف  أوالد  بامللك  ملدعو  و لسقي 
 لبالغة مساحته 75آ و 79س  لكائن 
جحال  بن  محمد  سيدي  بجماعة 
سطات  د ئرة  بوزيري  أوالد  قيادة 

 لجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 
سيدي محمد بن جحال قيادة أوالد 
بوزيري د ئرة سطات  لجنوبية إقليم 

سطات.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 

زيدوح  ولد  د ج  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من   بتد ء 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11

لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 

 لسيد أحمد  لعربي  لعنو ن تجزئة 

 لفالح د ج ولد زيدوح،  ملتعلق بحفر 

بامللك  أرل  لسقي  من  ورل   ملاء 

4ه  مساحته  وزيف  لبالغة   ملدعو 

ولد  د ج  بجماعة  78س  لكائن  82آ 

د ئرة  زيدوح  ولد  د ج  قيادة  زيدوح 

بني مو�سى  لغربية إقليم  لفقيه بن 

صالح. 

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

ولد زيدوح  د ج ولد زيدوح قيادة د ج  

إقليم  مو�سى  لغربية   بني  د ئرة 

 لفقيه بن صالح.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 

عزوز   أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من   بتد ء 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11

لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 

دو ج  محمد  ملوكي  لعنو ن   لسيد  

بحفر ورل   أوالد  لشاوي،  ملتعلق 

أرل  الستعماالت  ملنزلية  من   ملاء 

 ملنفردة بامللك  ملدعو  ملرس  لبالغة 

51س  لكائن بجماعة  94آ  مساحته 

د ئرة  عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خربيكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

د ئرة  عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة. 
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 

سيجري بمقر قيادة  لسماعلة  بتد ء 

من 2 ماجس 2020 إلى غا6ة 11 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

بحفر ورل   ملاء لفائدة  لسيد  محمد 

دو ج  لخطاطبة  فسر وي  لعنو ن 

 لظهر قصبة  لطرش  لسماعلة و دي 

زم،  ملتعلق بحفر ورل   ملاء من أرل 

 الستعماالت  ملنزلية و لسقي بامللك 

2ه  مساحته  مريوة  لبالغة   ملدعو 

قصبة  بجماعة  70س  لكائن  32آ 

 لطرش قيادة  لسماعلة د ئرة و دي 

زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

قصبة  لطرش قيادة  لسماعلة د ئرة 

و د زم إقليم خريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 

سيجري بمقر قيادة  لسماعلة  بتد ء 

من 2 ماجس 2020 إلى غا6ة 11 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد  ورل   ملاء  بحفر 

دو ج  6ت  دحماوي  لعنو ن  صالح 

بحفر   لطرش  لعشاشكة،  ملتعلق 

أرل  الستعماالت  من  ورل   ملاء 

 ملنزلية  ملنفردة بامللك  ملدعو ملعزي 

 لبالغة مساحته 8ه 91آ 2س  لكائن 

قيادة  لسماعلة  ملعادنة  بجماعة 

د ئرة و د زم إقليم خريبكة.

 لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

ملعادنة قيادة  لسماعلة د ئرة و د زم 

إقليم خريبكة. 
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إرر ء بحث

وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  
ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 
زيدوح  ولد  د ج  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من   بتد ء 
مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11
لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 
 لسيد  ملختاج  لشابلي  لعنو ن 
أوالد  سوق  لسبت  أوالد  زمام 
من   لنمة،  ملتعلق بحفر ورل   ملاء 
بامللك  ملدعو  5ه فقط  أرل سقي 
42آ  17ه   لكر بس  لبالغة مساحته 
 لكائن بجماعة أوالد زمام قيادة أوالد 
زمام د ئرة بني مو�سى  لشرقية إقليم 

 لفقيه بن صالح.
لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 
د ئرة  زمام  أوالد  قيادة  زمام  أوالد 
إقليم  لفقيه  مو�سى  لشرقية   بني 

بن صالح. 
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه
إعالن عن إرر ء بحث

وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  
ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 
أوالد   - سيجري بمقر قيادة لوناسدة 
 2020 ماجس   2 من   يعكوب  بتد ء 
في  بحث   2020 ماجس   11 غا6ة  إلى 
مشروع  لتفخيص بحفر ورل   ملاء 
لفائدة  لسيد  لكرني  لصد6قي 
أوالد  لكرن  دو ج  لسبت   لعنو ن 
ورل   ملاء  بحفر   لقلعة،  ملتعلق 
من أرل  لسقي بامللك  ملدعو  زنادة 
97س  75آ  1ه  مساحته   لبالغة 
قيادة  أوالد  لكرن  بجماعة   لكائن 
لوناسدة - أوالد يعكوب د ئرة  لقلعة 

- بني عامر إقليم قلعة  لسر غنة.
لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 
أوالد   - لوناسدة  قيادة  أوالد  لكرن 
عامر  بني   - د ئرة  لقلعة   - يعكوب 

إقليم قلعة  لسر غنة. 
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث

وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 

أوالد  مباجك  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من   بتد ء 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11

لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 

لبد وي  بز مي  لعنو ن دو ج   لسيد  

مالل  بني  سالمة  والد  مباجك   6ت 

أرل  من  ورل   ملاء  بحفر   ملتعلق 

و جو ء  ملاشية   الستعماالت  ملنزلية 

أجض  لخيف  لبالغة  بامللك  ملدعو 

29س  لكائن  57آ  3ه  مساحته 

أوالد  قيادة  أوالد  مباجك  بجماعة 

بني  إقليم  مالل  بني  د ئرة   مباجك 

مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

أوالد  مباجك قيادة أوالد  مباجك د ئرة 

بني مالل إقليم بني مالل. 
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث

وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 

نيسلي  تيزي  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من   بتد ء 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11

لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 

تيزي  ج بحة  لزعيم  لعنو ن   لسيد 

بني  إقليم  د ئرة  غبالة  نسلي  ملركز 

من  ورل   ملاء  بحفر  مالل  ملتعلق 

أرل  لسقي بامللك  ملدعو تاملررات 

52س  لكائن 71آ  مساحته   لبالغة 

تيزي  قيادة  نيسلي  تيزي  بجماعة   

نيسلي د ئرة  غبالة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي د ئرة 

 غبالة إقليم بني مالل. 
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 

فم  لجمعة  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غا6ة   2020 ماجس   2 من   بتد ء 

مشروع  في  بحث   2020 ماجس   11

لفائدة  ورل   ملاء  بحفر   لتفخيص 

 لسيد  محماد بلعباس  لعنو ن دو ج 

مالل  بني  فم  لعنصر  سابك  أهل 

أرل  من  ورل   ملاء  بحفر   ملتعلق 

 لسقي بامللك  ملدعو  لوضا  لبالغة 

80س  لكائن  05آ  02ه  مساحته 

بجماعة تابية قيادة فم  لجمعة د ئرة 

بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

بزو  د ئرة  فم  لجمعة  قيادة  تابية 

إقليم أزيالل. 
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

ببني مالل   لحوض  ملائي ألم  لربيع 

من قيادة  بتد ء  بمقر   سيجري 

ماجس   11 إلى غا6ة   2020 ماجس   2  

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

بحفر ورل   ملاء لفائدة محمد بودة 

 FAMILLE BOUDA شركة  ممثل 

محمد  شاجع  SAKAN  لعنو ن 

 1 شقة  ماجس   9 ود د6ة   لخامس 

حي  لتقدم بني مالل،  ملتعلق بحفر 

وجش تزويد  أرل  من  ورل   ملاء 

 III  بناء عماجة بامللك  ملدعو  لشطبي 

 لبالغة مساحته 497 متف مربع  لكائن 

بجماعة بني مالل باشوية بني مالل 

عمالة بني مالل.  

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني 

مالل.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

من  رماعة   بتد ء  بمقر  سيجري 

ماجس   11 غا6ة  إلى   2020 ماجس   2

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيدة  ورل   ملاء،  بحفر 

جقية حنافي،  لعنو ن دو ج أوالد أحمد 

 لطرق  ألجبعة خريبكة،  ملتعلق بحفر 

أرل  الستعماالت  من  ورل   ملاء 

أجض  بامللك  ملدعو   ملنزلية  ملنفردة 

جقية  لبالغة مساحته 1 آج 52 سنتياج 

باشوية  خريبكة  بجماعة   لكائن 

خريبكة عمالة خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث
وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

 2 من  بلد6ة   بتد ء  بمقر  سيجري 

ماجس   11 غا6ة  إلى   2020 ماجس 

مشروع  لتفخيص  في  بحث   2020

لفائدة  لسيد  ورل   ملاء،  بحفر 

 239 محمد  لطرشولي،  لعنو ن 

زم،  و دي  محمد  لخامس  شاجع 

أرل من  ورل   ملاء  بحفر   ملتعلق 

  الستعماالت  ملنزلية  ملنفردة بامللك 

مساحته   ملدعو  لوز ني  لبالغة 

بجماعة  سنتياج  لكائن   3 آج   2  

وباشوية و دي زم عمالة خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

وباشوية و دي زم عمالة خريبكة.
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وكالة  لحوض  ملائي ألم  لربيع

نظام  ملياه

إعالن عن إرر ء بحث

وكالة  مد6ر  أصدجه  قر ج  بمور  

 لحوض  ملائي ألم  لربيع ببني مالل، 

 2 من  سيجري بمقر رماعة   بتد ء 

ماجس 2020 إلى غا6ة 11 ماجس 2020 

بحفر  مشروع  لتفخيص  في  بحث 

هشام  لفائدة  لسيد  ورل   ملاء، 

حي  ملقاومة   1077 حاكمي،  لعنو ن 

ورل   بحفر  زم،  ملتعلق  و دي 

أرل  الستعماالت  ملنزلية  من   ملاء 

 494  ملنفردة بامللك  ملدعو  لبستان 

 لبالغة مساحته 121 متف مربع  لكائن 

زم  و دي  باشوية  زم  و دي  بجماعة 

عمالة خريبكة.

لقد تم وضع  مللف بمقر رماعة 

عمالة  زم  و دي  باشوية  زم  و دي 

خريبكة.
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